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ִרים. "אֶֹזן ָהָמן" –  ל ְמֻבּגָ עֹוָלם ׁשֶ ל ְקבּוַצת ְיָלִדים ּבְ ָעם ׁשֶ ָלִדים הּוא ִסּפּור ַמּסָ ֶאֶרץ ַהּיְ
ִהיא  ְלָחָמה  ַהּמִ ִרים.  ִלְמֻבּגָ אֹוָתם  ַלֲהפְֹך  ֵדי  ּכְ ֶהם  ּבָ ִנְלָחִמים  ַהּמֹוִרים  ַוֲחֵבָריו  ע  ָהָרׁשָ ַנֵהל  ַהּמְ
ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֵאר ָלֶנַצח ְיָלִדים ַוֲאִפּלּו ּכְ ָ ִעים ְלִהּשׁ ּבָ ָלִדים ִנׁשְ ִרים. ַהּיְ ׁשֵ ֶות ְוָכל ָהֶאְמָצִעים ּכְ ים ְוַלּמָ ַלַחּיִ

ִמיד ְיָלִדים.   ִמיד-ּתָ ֲארּו ּתָ ָ ֶהם ִיּשׁ ּלָ ב ׁשֶ ּלֵ ִרים – ּבַ ְמֻבּגָ

ָכה  יו ַלֲעטֹות ַמּסֵ ִהְכִריחּו אֹותֹו ְלאֶֹרְך ַחּיָ ֶזה ׁשֶ ּכָ הּוא ֶיֶלד. ִמין ֶיֶלד  ַכח ׁשֶ ָ ּשׁ ר, ֶזה ֶיֶלד ׁשֶ ְמֻבּגָ
ֵחק, ִלְצחֹק  ַכח ְלׂשַ ֱאֶמת. הּוא ׁשָ ָכה ּוִמי הּוא ּבֶ ּסֵ ַחת ַלּמַ ַכח ָמה ֵיׁש ִמּתַ הּוא ׁשָ ר ַעד ׁשֶ ל ְמֻבּגָ ׁשֶ
ים  ְתַלּוִ ֶפר ְוַהּקֹוְרִאים ַהּמִ ּסֵ ָלִדים ּבַ ֶעֶרב. ַהּיְ ּבֶֹקר ְוחֹוֵזר ּבָ ְוֵלָהנֹות ּוִבְמקֹום זֹאת הֹוֵלְך ָלֲעבֹוָדה ּבַ

ֵאר ָלֶנַצח ְיָלִדים. ַהִאם ַיְצִליחּו?  ָ ֵדי ְלִהּשׁ ָמעּוִתּיֹות ּכְ ע אֹוְסִפים ֲחָויֹות ַמׁשְ ּסָ ֲאֵליֶהם ַלּמַ

יֵנינּו. ּבֵ ִרים ׁשֶ ֻבּגָ ָלִדים ַהּמְ ְמֻיָחד ַלּיְ ם, ּבִ ֶפר ְמיָֹעד ְלֻכ-ּלָ ַהּסֵ

.)ofer-grosbard.com( ֵחק, ִלְצחֹק ְוִליצֹר אֹוֵהב ְלׂשַ ר ֶיֶלד ׁשֶ ִעּקָ ְרד הּוא ּבְ ֹעֶפר ְגרֹוְזּבָ

ִסיכֹולֹוג ְקִליִני ּוַבַעל ּתַֹאר ּדֹוְקטֹור  ּפְ ְכִנּיֹון,  ּטֶ ּבַ ִבים  ַסת ַמְחׁשְ ם ּבֹוֵגר ַהָפקּוְלָטה ְלַהְנּדָ ּגַ הּוא 
ּוב ִסְכסּוִכים.  ִיּשׁ ּבְ
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ֵאר ָלֶנַצח ְיָלִדים  ָ רֹוִצים ְלִהּשׁ ָלִדים ׁשֶ ׁש ְלָכל ַהּיְ ֵסֶפר ֶזה ֻמְקּדָ

יָמה ַהּזֹאת. ׂשִ ּמְ לּו ּבַ ְכׁשְ ּנִ ִרים ׁשֶ ֻבּגָ ּוְלָכל ַהּמְ
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ר ַחּבֵ ֶהָעַרת ַהּמְ

ל  ּתֹות ׁשֶ ּכִ ִעים ְוָחֵמׁש. ִהְקֵראִתי אֹותֹו ּבַ ן ַאְרּבָ ָהִייִתי ּבֶ ׁשֶ ַנת 1999 ּכְ ׁשְ א ָצִעיר ּבִ ַאּבָ י ּכְ ַתְבּתִ ה ּכָ ֶפר ַהּזֶ ֶאת ַהּסֵ

ָלִדים  דֹול ֶאת ֶאֶרץ ַהּיְ ִנינּו ַעל ֶקֶרׁש ֵעץ ּגָ ְמחּו ְמאֹוד. ּבָ ָלִדים ׂשָ ְרָטה – ְוַהּיְ ֶפר ַמְרָטה ּוּבַ ּסֵ ְקָראֹות ּבַ ּנִ נֹוַתי – ׁשֶ ּבְ

ָלִדים  ל ֶאֶרץ ַהּיְ ינּו יֹומּוֶלֶדת ׁשֶ ִריָכה. ָעׂשִ ל ַהּכְ ִניִמי ׁשֶ ם רֹוִאים ַעל ַהֵחֶלק ַהּפְ ַאּתֶ מּוָנה ׁשֶ ַלְסֵטִליָנה ְוזֹאת ַהּתְ ִמּפְ

ָכל  ים ְוִהְתַנּסּו ּבְ ֵאִבים ַהּנֹוָרִאּיִ ְמָעַרת ַהּכְ ּיֹות, ּבִ ְרּבִ ִעיר ַהּבַ ַיַער ַהּמֹוְצִצים, ּבְ ַהר ַהֲחלֹומֹות, ּבְ ָלִדים ּבְ רּו ַהּיְ ּקְ ּה ּבִ ּבָ ׁשֶ

רֹות  ְ ַאּשׁ ּמְ ַנֵהל ַהּטֹוב, ׁשֶ ַתב ַהּמְ ּכָ עּודֹות ׁשֶ לּו ּתְ ְיָלה. ֵהם ֲאִפּלּו ִקּבְ ְרָטה ְוַיְלֵדי ַהּלַ מֹו ַמְרָטה, ּבַ קֹומֹות ּכְ ַאר ַהּמְ ׁשְ

ֶדֶרְך  ִמיד ְיָלִדים. ּבְ ֵאר ּתָ ָ ָלִדים ְלִהּשׁ ִרים ַלּיְ ַאְפׁשְ ּמְ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ן, ֵיׁש ְמַנֲהִלים ּכָ ים. ּכֵ עּוָדה הּוא ֶיֶלד ְלָכל ַהַחּיִ ַעל ַהּתְ ּבַ ׁשֶ

א. ַההֹוָצאֹות לֹא  ּבָ ת ׁשֶ ְלֻעּמַ ַלח ְלהֹוָצאֹות ְסָפִרים ְוָחַזר ּכִ ֶפר ִנׁשְ ִרים יֹוֵתר ֻמְצָלִחים. ַהּסֵ ָלל ֶזה הֹוֵפְך אֹוָתם ִלְמֻבּגָ ּכְ

ה ַעּמּוִדים ְוֶזה ַיֲעֶלה ָלֶהן  ׁש ּבֹו ַהְרּבֵ ּיֵ נּו לֹוַמר ׁשֶ ּוְ ֵמן. ֵהן ִהְתּכַ הּוא ׁשָ ֵהן ָאְמרּו ׁשֶ ְגַלל ׁשֶ ָהיּו מּוָכנֹות ְלהֹוִציאֹו ָלאֹור ּבִ

ִנים, ֲאִני מֹוִציא  ֵרה ׁשָ מֹוֶנה-ֶעׂשְ ל ׁשְ ִאחּור ׁשֶ ו, ּבְ ֶפר. ַעְכׁשָ ֶסף ְלהֹוִציא אֹותֹו ָלאֹור, ֲאָבל ֵהן ֶהֱעִליבּו ֶאת ַהּסֵ ה ּכֶ ַהְרּבֵ

ָלִדים ַאף  ה. ֲאָבל ֶאֶרץ ַהּיְ ָפִרים ָהֵאּלֶ ֶסף ַוֲאִני לֹא ָצִריְך טֹובֹות ֵמהֹוָצאֹות ַהּסְ י ֵיׁש ִלי ְקָצת יֹוֵתר ּכֶ אֹותֹו ָלאֹור ּכִ

ה.     ּנָ ּתַ ַעם לֹא ִמׁשְ ּפַ

רּו ֲהמֹון ִצּיּוִרים ְלָכל  ֵהן ָהיּו ְיָלדֹות, ֵהן ִצּיְ ׁשֶ ְרָטה ּכְ ל ַמְרָטה ּוּבַ ּיּוִרים ׁשֶ ֶפר ֶאת ַהּצִ ּסֵ ים ּבַ י ָלׂשִ ְבּתִ ַהְתָחָלה ָחׁשַ ּבַ

ִמיָמה  ֵאָלה ּתְ ַאל אֹוִתי ׁשְ ִני ֶקְרָמן – הּוא ׁשָ ר ָידּוַע ְמאֹוד – ּדָ י ִעם ְמַאּיֵ ֶפר. ֲאָבל ָאז ִהְתַיַעְצּתִ ל ַהּסֵ ָרִקים ׁשֶ ַהּפְ

י ָמה ַלֲענֹות לֹו. ָאז הּוא  ִרים ְולֹא ְיָלִדים?" לֹא ָיַדְעּתִ ָלל ְמֻבּגָ ֶדֶרְך ּכְ ה ִסְפֵרי ְיָלִדים ּכֹוְתִבים ּבְ יד, ָלּמָ ּגִ ל ֶיֶלד: "ּתַ ׁשֶ

ּלֹו  ָרִאיִתי ֶאת ָהִאּיּוִרים ׁשֶ י. ֲאָבל ַאֲחֵרי ׁשֶ י ְוִהְתַאְכַזְבּתִ ַתְקּתִ ִרים ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות. ׁשָ ּיּוִרים ְמֻבּגָ ם ֶאת ַהּצִ ּגַ ָאַמר ׁשֶ

ִנים. זֹו  ָ ּלֹו ַרק צֹוֵמַח ִעם ַהּשׁ ְמיֹון ׁשֶ ַבע. ַהּדִ ן ׁשֶ מֹו ֶיֶלד ּבֶ ר ָיֶפה ּכְ ַבע ֲאָבל ְמַצּיֵ ְבִעים ְוׁשֶ ן ׁשִ ִני הּוא ּבֶ י: ּדָ ָצַחְקּתִ

ַלח ִלי ִאּיּוִרים ִראׁשֹוִנים  ִני. הּוא ׁשָ ּפּור ִעם ּדָ ֲאִני ָיכֹול ָלֵתת לֹו. ֲאָבל ֶזה לֹא ָהָיה סֹוף ַהּסִ דֹוָלה ׁשֶ ְחָמָאה ֲהִכי ּגְ ַהּמַ

ְך ָיפֹות  ל ּכָ ה ּכָ ם לֹא ָעׂשָ ְרָטה ּגַ ר ּוְמכָֹער, ֶאת ַמְרָטה ּוּבַ ה אֹוִתי ְמֻבּגָ מּויֹות. הּוא ָעׂשָ ְלַהְראֹות ִלי ֵאיְך ֵיָראּו ַהּדְ

י ֵאָליו  זֹאת. ִצְלַצְלּתִ ה ַוֲעלּוָבה ּכָ ה ְקַטּנָ ְלּבָ מֹו ֵאיזֹו ּכַ בֹוד. ּכְ ִלי ׁשּום ּכָ ה ּבְ נּו, ָעׂשָ ּלָ ה ׁשֶ ְלּבָ ַוֲאִפּלּו ֶאת ֶנְלָיה, ַהּכַ

ֲאִני ִנְרֶאה יֹוֵתר  ּלֹא ֶאְחׁשֹב ׁשֶ ַהְתָחָלה הּוא ָאַמר ִלי ׁשֶ ַעס ָעַלי נֹוָרא. ּבַ ִני ּכָ ה אֹוָתנּו יֹוֵתר ָיִפים. ּדָ ֲעׂשֶ ּיַ י לֹו ׁשֶ ְוָאַמְרּתִ

ְך הּוא ָאַמר ִלי  ֱאֶמת. ַאַחר ּכָ ֲאִני ּבֶ מֹו ׁשֶ ר אֹוִתי ּכְ ּלֹא ִאּיֵ ה ִלי טֹוָבה ׁשֶ הּוא עֹוד ָעׂשָ ּלֹו. ׁשֶ ִאּיּוִרים ׁשֶ ר ּבָ ָיֶפה ֵמֲאׁשֶ

ֵאיִני  י ׁשֶ ְך הּוא ָנַזף ּבִ ּנּו ְלׁשּום ִאּיּור ַמְחִמיא. ַאַחר ּכָ ה ִמּמֶ ּלֹא ֲאַצּפֶ ְך ׁשֶ ים ָיִפים, ּכָ ר ֲאָנׁשִ ְכָלל לֹא יֹוֵדַע ְלַאּיֵ הּוא ּבִ ׁשֶ

יְך ְלַהֲעִליב אֹוִתי ְוָאַמר  י. ַאֲחֵרי ֶזה הּוא ִהְמׁשִ ְחּתִ ּפַ ִאּיּוִרים ְלֵסֶפר ְיָלִדים ֶזה לֹא ַהְזָמָנה ְלִאּיּוֵרי ַאְלּבֹום ִמׁשְ ֵמִבין ׁשֶ

ֱאֶמת  ֵאין ִלי חּוׁש הּומֹור ָהָיה ּבֶ ְרָטה. ֶזה ׁשֶ ְצֲחקּו ָעַלי ְוַעל ַמְרָטה ּוּבַ ּיִ ֲאִני לֹא מּוָכן ׁשֶ ְכָלל חּוׁש הּומֹור ְוׁשֶ ֵאין ִלי ּבִ ׁשֶ

ר  י ֲאִני לֹא ָיכֹול ְלַדּבֵ י ּכִ ַתְקּתִ ִסיכֹולֹוג. ָאז ׁשָ מֹו ּפְ ר ֵאָליו ּכְ ּלֹא ֲאַדּבֵ יִתי ַלֲענֹות לֹו ָאז הּוא ָאַמר ִלי ׁשֶ ַמֲעִליב. ִנּסִ
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ְרָטה" –  כֹון – ַעל ַמְרָטה ְולֹא ַעל ּבַ קֹום ַהּנָ ּמָ ים ּבַ ָמׁשִ ה ֶאת ַהּנְ ֲעׂשֶ ֲאִני. "ָאז ְלָפחֹות ּתַ ִסיכֹולֹוג. ֶזה ִמי ׁשֶ מֹו ּפְ לֹא ּכְ

ׁש  ּיֵ ְך הּוא ָאַמר ׁשֶ ְיָקן. ַאַחר ּכָ ֶזה ּדַ ִני ּכָ ד ׁשֵ ד ֶאָחד ֶיֶלד ִמּצַ ה, ִמּצַ ִני ַהּזֶ ים. ִטיּפּוס מּוָזר הּוא ַהּדָ ד ִהְסּכִ ְלֶזה הּוא ִמּיָ

ר אֹוִתי  ִאּיּוִרים ֵאיְך הּוא ְיַצּיֵ ָעָיה, ֲאָבל ּבָ ִלי ּבְ ר ְלֶיֶלד ּבְ ֻבּגָ יר ִלי, עֶֹפר ָיכֹול ַלֲהפְֹך ִמּמְ ּפּור, הּוא ִהְסּבִ ּסִ ָעָיה: ּבַ לֹו ּבְ

ִמיד ֶיֶלד  ְפִנים ֲאִני ּתָ ּבִ י לֹו ׁשֶ ר לֹו. ֲאָבל ֲאִני ַרק ָאַמְרּתִ ּדֵ ה אֹותֹו ָאָדם? ֶזה לֹא ִהְסּתַ ּזֶ ְתאֹום ׁשֹוֶנה? ֵאיְך ֵיְדעּו ׁשֶ ּפִ

ֶפר. ַאֲחֵרי ֶזה  ר ֶאת ַהּסֵ הּוא לֹא ִיְרֶצה ְלַאּיֵ י ׁשֶ ה אֹוִתי. ַרְבנּו ּוָפַחְדּתִ הּוא עֹוׂשֶ מֹו ׁשֶ ר ְמכָֹער ּכְ ֲאִני ְמֻבּגָ ֲאִפּלּו ׁשֶ

ֵני ְיָלִדים.     מֹו ׁשְ ִרים – ּכְ ֵני ְמֻבּגָ ָכה ֶזה ׁשְ ְסנּו ְוָחַזְרנּו ִלְהיֹות ֲחֵבִרים – ּכָ ּיַ ִהְתּפַ

ים, ַעל ַהֲחלֹומֹות  יׁשִ ֵהם ַמְרּגִ ִרים ַעל ָמה ׁשֶ ר ִעם ְיָלִדים ּוְמֻבּגָ ַדּבֵ ּמְ ֶזה ׁשֶ ִסיכֹולֹוג ְקִליִני. ּכָ י הּוא ּפְ ּלִ ְקצֹוַע ׁשֶ ַהּמִ

נּו  ּלָ נּו ּכֻ ּלָ ְרָגׁשֹות ּוַבֲחלֹומֹות ׁשֶ ּבָ ּום ׁשֶ ָלִדים ִמּשׁ ֶאֶרץ ַהּיְ ֶרת ִלי ָלגּור ּבְ י ְמַאְפׁשֶ ּלִ ְיָלה. ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ּיֹום ּוַבּלַ ֶהם ּבַ ּלָ ׁשֶ

ם לֹא  ים ׁשָ ְנק – ָאז ָלֲאָנׁשִ ּבַ יַח ּבַ דֹוִלים – ַנּנִ ל ּגְ הּו ׁשֶ ֶ ר ַמּשׁ ָלִדים ְוהֹוֵלְך ְלַסּדֵ ֲאִני יֹוֵצא ֵמֶאֶרץ ַהּיְ ׁשֶ ִמיד ְיָלִדים. ּכְ ּתָ

ִרים.    ֻבּגָ י ְלֶאֶרץ ַהּמְ ְעּתִ ִהּגַ ר ׁשֶ ְיָלה. ָאז ֲאִני ִנְזּכָ ּלַ יׁש ְוֵהם לֹא ׁשֹוֲאִלים אֹוְתָך ַעל ָמה ָחַלְמּתָ ּבַ ה ַמְרּגִ ת ָמה ַאּתָ ִאְכּפַ

ֹעֶפר

ָינּוָאר 2018

ֵחיָפה

ִמיד ָרְצָתה  ָבר ְוִהיא ּתָ ָכל ּדָ ּה ּבְ י ִאּתָ ה ָעְזָרה ִלי ֵאֵווִלין ֵמהֹוָצַאת ְסִטיַמְצִקי. ִהְתַיַעְצּתִ ֲהִכי ַהְרּבֵ ר ָלֶכם ׁשֶ ָרִציִתי ְלַסּפֵ

ם ֶאְפָרת,  עֹות ָיפֹות. ּגַ טּוב ַטַעם ְועֹוד הֹוִסיף ַהּצָ ֶפר ּבְ ה. אֹוִרי ֶקְרָמן ָעַרְך ֶאת ַהּסֵ ֵאּלֶ ִרים ּכָ ַלֲעזֹר. ֲאִני אֹוֵהב ְמֻבּגָ

ָלִדים" ְמאֹוד ֲחׁשּוָבה ָלֶהם. ֲאִני לֹא אֹוֵמר  "ֶאֶרץ ַהּיְ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ם ָהיּו ֶנְחָמִדים ְוַחְיָכִנים ְוִהְרּגַ ּלָ אי ְוַאְבֵנר – ּכֻ ּמַ ָמאָיה, ׁשַ

יד ּתֹוָדה  ָלִדים" לֹא ְלַהּגִ "ֶאֶרץ ַהּיְ מֹו ּבְ י ּכְ י? ָאז ֶהְחַלְטּתִ יד ָלֶהם ּתֹוָדה ָאז ָמה ִאּתִ ִאם ַאּגִ ּום ׁשֶ ָלֶהם ּתֹוָדה ִמּשׁ

ם  ַאּתֶ ֶרַגע ׁשֶ ּבְ ּום ׁשֶ י ּתֹוָדה ִמּשׁ ּלִ יד ָלֶכם ַהּקֹוְרִאים ׁשֶ ְרָטה ְוֶנְלָיה. ֲאִני ַרק רֹוֶצה ְלַהּגִ ם לֹא ְלַמְרָטה, ּבַ ְלַאף ֶאָחד, ּגַ

ים אֹוִתי ָחׁשּוב, ְוֶזה ָנִעים ִלי.   ם עֹוׂשִ י ַאּתֶ ּלִ ֶפר ׁשֶ קֹוְרִאים ֶאת ַהּסֵ
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ָמה ַהְקּדָ

י, ְוָלֶהם ֲאִני  ּלִ ת ׁשֶ ם לֹוֶמֶדת ַמְרָטה, ַהּבַ ֵחיָפה, ׁשָ ֶפר ֶהְרְצל ּבְ ֵבית ַהּסֵ ה ג'2 ּבְ ּתָ ְלִמיֵדי ּכִ ׁש ְסִליָחה ִמּתַ ֲאִני רֹוֶצה ְלַבּקֵ

ְרצּוף  יִתי ּפַ ר, ָעׂשִ ל ְמֻבּגָ ִנים ׁשֶ י אֹוָתם ָהיּו ִלי ּפָ ּתִ ְך ּוָפַגׁשְ ְרחֹוב ַאַחר ּכָ י ּבָ ָהַלְכּתִ ׁשֶ י ּכְ ָלִדים". ּכִ ר ַעל "ֶאֶרץ ַהּיְ ְמַסּפֵ

ְך ֲאֵליֶהם.  ָכה ּוְלַחּיֵ ּסֵ י ְלהֹוִריד ֶאת ַהּמַ ר, ְולֹא ִהְצַלְחּתִ ל ְמֻבּגָ י, ׁשֶ ּלִ פֹות ׁשֶ ֻזּיָ ִנים ַהּמְ ְגׁשּו ֶאת ַהּפָ ר, ֵהם ּפָ ל ְמֻבּגָ ׁשֶ

ָכה הּוא  ּכָ ָהָיה ֶיֶלד, ִאם ָהָיה יֹוֵדַע ׁשֶ ׁשֶ ֶזה. ּכְ ְרצּוף ּכָ ה ּפַ ָנה עֹוׂשֶ ַכּוָ ְך, הּוא לֹא ּבְ ַכח ִלְצחֹק ּוְלַחּיֵ ָ ּשׁ ה ׁשֶ ר ַהּזֶ ֻבּגָ ַהּמְ

ל.  ְגּדַ ּיִ ׁשֶ ַיְפִחיד ְיָלִדים, ָהָיה ּכֹוֵעס ַעל ַעְצמֹו, ּוַמְבִטיַח ְלַעְצמֹו, ְלִהְתַנֵהג ָיֶפה ִליָלִדים ּכְ

ר.  י ׁשּוב ָהִייִתי ְמֻבּגָ י ֶאְתֶכם, ּכִ ִאְכַזְבּתִ ר ׁשֶ ְך ֲאִני ִנְזּכָ ְרחֹוב ּופֹוֵגׁש ֶאְתֶכם. ַרק ַאַחר ּכָ ֲאִני הֹוֵלְך ּבָ ׁשֶ ם ִלי ֶזה קֹוֶרה, ּכְ ּגַ

ַער, ַוֲאִני ׁשּוב ֶיֶלד. ַ ח ַהּשׁ ָלִדים, ִנְפּתָ ר ָלֶכם ַעל ֶאֶרץ ַהּיְ ֲאִני ְמַסּפֵ ׁשֶ ַאְך ּכְ

יד  ֶלד ְלַהּגִ ים ֵמַהּיֶ ׁשִ ִמיד ְמַבּקְ ֶלד, ֲאָבל ּתָ ׁשּו ְסִליָחה ִמּיֶ ּקְ ַעם לֹא ּבִ ַאף ּפַ ִרים ׁשֶ ֻבּגָ ל ַהּמְ ם ּכָ ׁשֵ ָאז ׁשּוב, ְסִליָחה ּבְ

רּו.  ַעם לֹא ִיְזּכְ ְרֶאה יֹוֵתר ַאף ּפַ ְכחּו ָמה ֶזה ִלְהיֹות ְיָלִדים, ְוַכּנִ י ֵהם ׁשָ ְסְלחּו ָלֶהם, ּכִ ְסִליָחה. ּתִ

יד ִלי ֶאת ֶזה,  ָבר ְלַהּגִ ְך, ֲאָבל ֲאִפּלּו ָלּה ִנְמַאס ּכְ ֶזה ְרִציִני ְולֹא ְמַחּיֵ ה ּכָ ה ַאּתָ א, ָלּמָ ִמיד, ַאּבָ ם ִלי ַמְרָטה אֹוֶמֶרת ּתָ ּגַ

ְפִנים,  יׁש ּבִ ֲאִני ַמְרּגִ ל ָמה ׁשֶ י ֶאת ּכָ ּלִ ִנים ׁשֶ ַעם ִיְראּו ַעל ַהּפָ ֵאי ּפַ ָלִדים, ׁשֶ ל ַהּיְ מֹו ּכָ ה, ּכְ ִהיא ִהְתָיֲאׁשָ ב ׁשֶ ַוֲאִני חֹוׁשֵ

מֹו ֶיֶלד. ְך ֵאֶליָה ּכְ ֲאַחּיֵ מֹו ֵאֶצל ְיָלִדים, ְוׁשֶ ּכְ

ַח ְיָלִדים אֹו  ִדים אֹוְתָך סֹודֹות ֶנֶגד ְיָלִדים, ְוֵאיְך ְלַנּצֵ ּלֹוְקִחים אֹוְתָך ְלֶחֶדר סֹוִדי ּוְמַלּמְ ֵדל, ֶזה לֹא ׁשֶ ה ּגָ ַאּתָ ׁשֶ ּכְ

אֹוְמִרים ְלָך  ׁשּוט ָמה ׁשֶ ה ִליָלִדים. ֶזה ּפָ יִעים אֹוְתָך ְלעֹוָלם לֹא ְלַגּלֹות ֶאת ַהּסֹוד ַהּזֶ ּבִ ְלַהְפִחיד אֹוָתם, ּוַמׁשְ

ים  ִלי ִמּלִ אֹוְמִרים ּבְ ים. ּוָמה ׁשֶ ִלי ִמּלִ ל ְלֶחְבָרָתם, ֲאָבל אֹוְמִרים ֶאת ֶזה ּבְ ה רֹוֶצה ְלִהְתַקּבֵ ַאּתָ ִרים ָהֲאֵחִרים ׁשֶ ֻבּגָ ַהּמְ

ם רֹוִאים, זֹאת ַרק  ַאּתֶ ה ׁשֶ ּמָ ים. ָאז ֲאִני רֹוֶצה ְלַגּלֹות ָלֶכם סֹוד, ְיָלִדים, ׁשֶ אֹוְמִרים ִעם ִמּלִ ה ׁשֶ הּוא יֹוֵתר ָחָזק ִמּמָ

ר. ל ְמֻבּגָ ִנים ׁשֶ ָכה ֶזה ַהּפָ ֱאֶמת. ּכָ ָכה, ְולֹא ּבֶ ַמּסֵ

ר  ֲאׁשֶ חֹות ּוָפחֹות. ּכַ ה רֹוֶאה ּפָ ָכל יֹום נֹוֶסֶפת עֹוד ׁשּוַרת ֲאָבִנים ְוַאּתָ חֹוָמה, ּבְ ֶפת ּבְ ָלִדים הֹוֶלֶכת ּוֻמּקֶ ֶאֶרץ ַהּיְ

ֵכר  ה לֹא ָיכֹול ָלׁשּוב ּוְלִהּזָ ָלִדים ֵמֵעיֶניָך, ְוַאּתָ ְתאֹום ֶאֶרץ ַהּיְ יָעה ְלגַֹבּה ָהֵעיַנִים ְועֹוֶבֶרת אֹוָתן, ֶנֱעֶלֶמת ּפִ ַהחֹוָמה ַמּגִ

ה  ה עֹוד ְמַנּסֶ ַהְתָחָלה, ַאּתָ חּוץ. ּבַ ׁש ּבַ ּיֵ לּוב ְולֹא ָיכֹול ִלְראֹות ֶאת ָמה ׁשֶ תֹוְך ּכְ ה ּבְ ַאּתָ ה ֲאִפּלּו לֹא יֹוֵדַע ׁשֶ ּה. ְוָאז ַאּתָ ּבָ

ים  ֵאין אֹור, ְולֹא רֹוִאים טֹוב, חֹוֶזֶרת ֵאֶליָך ְלִעּתִ ׁשֶ ְיָלה ּכְ ּלַ ְכרֹונֹות, ְוַדְוָקא ּבַ ל ֶאת ַהּזִ ֶמׁש ְמַעְרּפֵ ֶ ִלְזּכֹר, ֲאָבל אֹור ַהּשׁ

ְך.   חֹׁשֶ ְוָקא ּבַ רֹוִאים יֹוֵתר טֹוב ּדַ ָבִרים ׁשֶ ָכה ֶזה, ֵיׁש ּדְ ָלִדים. ּכָ ֶאֶרץ ַהּיְ

ִרים,  ל ְמֻבּגָ י ְסִליָחה ֶזה ׁשֶ ִליָחה, ּכִ ּנֹות ֶאת ֶזה, ּוְלַהְחִליף ֶאת ַהּסְ ְרָטה, ִהיא ָאְמָרה ִלי ְלׁשַ ִהְקֵראִתי ֶאת ֶזה ְלּבַ ׁשֶ ּכְ

דֹוָלה, ָאְמָרה  ִהיא ְקָצת יֹוֵתר ּגְ ר. ֲאָבל ַמְרָטה, ׁשֶ ל ְמֻבּגָ ִנים ׁשֶ י ַלֲעׂשֹות ּפָ ְנּתִ ּוַ ּלֹא ִהְתּכַ ׁשּוט ִלְכּתֹב ׁשֶ ּוִבְמקֹום ֶזה ּפָ

ִליָחה.    ִאיר ֶאת ַהּסְ ִלי ְלַהׁשְ



12

לֹוָנה ְלּגֵ ּגַ
יף. ִמי ָאַמר  ׁשּוט ּכֵ ּלֹון ֶזה ּפָ ְלּגַ ַלֲעׂשֹות ּגַ

ר ְולֹא ָהפּוְך?  יט ַעל ָהעֹוָלם ָיׁשָ ִריְך ְלַהּבִ ּצָ ׁשֶ

אֹוְמִרים  ִרים ׁשֶ ֻבּגָ ֲאִני לֹא ַמֲאִמיָנה ַלּמְ

ר.  ר ּוְמֻסּדָ ָהעֹוָלם הּוא ָיׁשָ ׁשֶ

ְטּפּוִטית ּפִ
ָבר  נּו ּכְ ט. ּתְ ּפָ ׁשְ ַעם לֹא נֹוְתִנים ִלי ִלְגמֹר ֶאת ַהּמִ ַאף ּפַ

י לֹא  ּלִ י ַההֹוִרים ׁשֶ ְטּפּוִטית ּכִ יִתי ּפִ הּו... ַנֲעׂשֵ ֶ יד ַמּשׁ ְלַהּגִ

יבּו  ְקׁשִ ּיַ ֵדי ׁשֶ ר יֹוֵתר ְויֹוֵתר ּכְ י ְלַדּבֵ יבּו ִלי, ָאז ִהְתַחְלּתִ ִהְקׁשִ

ְטּפּוִטית.  יִתי ּפִ ֲעׂשֵ ּנַ ִלי ַעד ׁשֶ

ִלְכלּוִכית
ְצָבִעים  בֹץ, ּבִ עֹוָלם ֶזה ְלִהְתַלְכֵלְך ּבְ יף ּבָ ֲהִכי ּכֵ

ֲעָסִנים  ידּו ְלָכל ַההֹוִרים ַהּכַ ּגִ ָבר. ּתַ ּוְבָכל ּדָ

ּלֹא ִמְתַלְכֵלְך הּוא לֹא ֶיֶלד,  ֶלד ׁשֶ ּיֶ ֶכם ׁשֶ ּלָ ׁשֶ

ם לֹא ִיְהֶיה  ֵחק ְוֵלָהנֹות ְוָלֵכן ּגַ לֹא לֹוֵמד ְלׂשַ

ר ַמְצִליַח.   ָעִתיד ְמֻבּגָ ּבֶ

יָנה יּפִ ּפִ
ה ִעְנָין... ֲאִני לֹא ֶנֱעֶלֶבת  ם ָעׂשּו ִמּזֶ י ְוֻכּלָ יּפִ ַרח ִלי ּפִ ַעם ּבָ ּפַ

ּלֹא!  ַעת ָלֶכם ׁשֶ ּבַ ְכָלל לֹא, ִנׁשְ יָנה, ּבִ יּפִ ּקֹוְרִאים ִלי ּפִ ׁשֶ

ים ָעָליו  עֹוׂשִ ַרק ִמי ׁשֶ ְדעּו ָלֶכם ׁשֶ ן... ּתֵ ֶעֶצם אּוַלי ְקָצת ּכֵ ּבְ

ּסֹוֵמְך ַרק  ַנאי הֹוֵפְך ְלֶיֶלד ָחָזק ׁשֶ ִכּנּוֵיי ּגְ ֵחֶרם ְוקֹוְרִאים לֹו ּבְ

ֲאֵחִרים אֹוְמִרים.  ת לֹו ָמה ׁשֶ ַעל ַעְצמֹו ְולֹא ִאְכּפַ
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נֹוִני ַמּתָ
נֹות  ל ֲהמֹון ַמּתָ ָכה ֲאִני ְמַקּבֵ י. ּכָ ְקּתִ ִחּלַ ֲחָזָרה ַאֲחֵרי ׁשֶ נֹות ֲאָבל ֲאִני יֹוֵתר אֹוֵהב ָלַקַחת אֹוָתן ּבַ ק ַמּתָ ֲאִני אֹוֵהב ְלַחּלֵ

נֹות.  ק ַלֲאֵחִרים ַמּתָ י ְלַחּלֵ י. ָאז ִהְתַחְלּתִ ּלִ ֶדת ׁשֶ ְכחּו ֶאת יֹום ַהֻהּלֶ ִמיד ׁשָ י ּתָ ּלִ ַההֹוִרים ׁשֶ ה ׁשֶ ם. ַהּכֹל ִהְתִחיל ִמּזֶ ּלָ ִמּכֻ

ֱאֶמת סֹוד,  ָבר, ֲאָבל ֶזה ּבֶ יִתי עֹוד ּדָ ּלִ ְך ּגִ ל. ַאַחר ּכָ ֲאִני רֹוֶצה ְלַקּבֵ ֲאִני נֹוֵתן ַלֲאֵחִרים ֶאת ָמה ׁשֶ יִתי ׁשֶ ּלִ ְך ּגִ ַאַחר ּכָ

נֹות. ִאם  ל ַמּתָ ַמן ְלַקּבֵ ל ַהּזְ ֲאִני אֹוֵהב ּכָ ל, ֶאת ֶזה ׁשֶ ַעְצִמי ֲאִני מֹוֵצא ֵאֶצל ֲאֵחִרים – ְלָמׁשָ ֲאִני לֹא אֹוֵהב ּבְ ה ׁשֶ ּמָ ׁשֶ

ַמן.   ל ַהּזְ ֶכם... ֶזה קֹוֶרה ִלי ּכָ ּלָ י ּוָמה ׁשֶ ּלִ יִני ְלֵביֵניֶכם, ָמה ׁשֶ ל ּבֵ ְלּבֵ ל ּוִמְתּבַ ֲאִני ְמֻבְלּבָ ְגַלל ׁשֶ י ֶאְתֶכם ֶזה ּבִ ְלּתִ ְלּבַ ּבִ

ְצעֹוִני ּפִ
יד  ַצע ֲאִני ַאּגִ ַצע. ֵיׁש ְלָך ּפֶ ל ּפֶ יר ּכָ ֲאִני ַמּכִ

ִדּיּוק ָמַתי ְוֵאיְך הּוא ַיְבִריא. ֲאִני ִנְפָצע  ְלָך ּבְ

י,  לּו ּבִ ַטּפְ ּיְ י ֲאִני רֹוֶצה ׁשֶ ה, אּוַלי ּכִ ַהְרּבֵ

ידּו, ֶזה לֹא  ּגִ ִמים ֵלב ֵאַלי. ּתַ ְוַאֶחֶרת, לֹא ׂשָ

ָך?!  ִלים ּבְ ַטּפְ ּמְ יף ִלְהיֹות חֹוֶלה ְוׁשֶ ּכֵ

נּוִני ַיׁשְ
ֲאִני  ַמן ָעֵיף. ֵהם ַרק לֹא יֹוְדִעים ׁשֶ ל ַהּזְ ֲאִני ּכָ אֹוְמִרים ׁשֶ

ל ַלְיָלה ֲאִני יֹוֵצר  ֶאְמַצע. ּכָ חֹוֵלם ְולֹא רֹוֶצה ְלַהְפִסיק ּבָ

ְקְסט,  אי, ּכֹוֵתב ֶאת ַהּטֶ ּמַ אֶֹרְך ָמֵלא: ֲאִני ַהּבַ ְסָרִטים ּבְ

ם יֹוְדִעים  ְפאּוָרה. ַאּתֶ ב ֶאת ַהּתַ ְחָקִנים ּוְמַעּצֵ ְמַלֵהק ֶאת ַהּשַׂ

ּכַֹח ַהּכֹל?!  ּבֶֹקר ְוִלׁשְ יף ֶזה? ָמה יֹוֵתר טֹוב, ָלקּום ּבַ ֵאיֶזה ּכֵ
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ִני ּקַ ַמְמּתַ
דֹול ֲאִני  ֶאְהֶיה ּגָ ׁשֶ ים סֹוִדית. ֲאָבל ּכְ ּקִ ַהּיֹום ֵיׁש ִלי ְמֵגַרת ַמְמּתַ

ְך אֹוֵהב  ל ּכָ ה ֲאִני ּכָ דֹוָלה. ָלּמָ ים ּגְ ּקִ ְהֶיה ִלי ֲחנּות ַמְמּתַ ּתִ טּוַח ׁשֶ ּבָ

תֹוְך  ָבִרים ְמתּוִקים ּבְ ל ִמיֵני ּדְ ִמים ּכָ ּשָׂ ִרים ׁשֶ י ֵיׁש ְמֻבּגָ ים? ּכִ ּקִ ַמְמּתַ

ּלֹא ּתּוַכל ְלַהְפִסיק ֶלֱאכֹל אֹוָתם ַעד  ָנה ׁשֶ ַכּוָ ים ּבְ ים ְועֹוׂשִ ּקִ ְמּתַ ַהּמַ

תֹור עֶֹנׁש ָצִריְך ְלַהְכִריַח  ָך. ּבְ ם ִיְצֲחקּו ִמּמְ מֹו ּדֹב ְוֻכּלָ ִמין ּכְ ׁשְ ּתַ ׁשֶ

ִרים.  ֵהם ְמַיּצְ ים ׁשֶ ּקִ ְמּתַ ל ַהּמַ ה ֶלֱאכֹל ֶאת ּכָ ִרים ָהֵאּלֶ ֻבּגָ ֶאת ַהּמְ

ָלָגָנה ּבָ
ִרים  ֻבּגָ ל ֵסֶדר ֲאָבל ַאֵחר. ַהּמְ ם סּוג ׁשֶ ָלָגן ֶזה ּגַ ּבָ

ָבִרים ֲהִכי ָיִפים צֹוְמִחים  ַהּדְ לֹא ְמִביִנים ׁשֶ

תֹהּו ָובֹהּו.  ָלָגן. ֲאִפּלּו ָהעֹוָלם ִהְתִחיל ּבְ ִמּתֹוְך ּבָ

ָבר ָיֶפה ְוָחָדׁש  ל ּדָ ְפֵני ּכָ ּלִ ֵהם לֹא ְמִביִנים ׁשֶ

ָהַפְך ְלֵסֶדר.  ָלָגן ׁשֶ ה ָהָיה ּבָ ַאּתְ עֹוׂשָ ׁשֶ

ֹאֶזן ָהָמן
ע? ֲאִני  ע. ֲאִני ָרׁשָ ַנֵהל ָהָרׁשָ ֲאִני ַהּמְ ָלִדים אֹוְמִרים ׁשֶ ַהּיְ

י ֲאִני נֹוָרא  ָלִדים ּכִ ן. ֲאִני ַמְפִחיד ֶאת ַהּיְ ְחּדָ ְסָתם ֶיֶלד ּפַ

ַגּלּו ְלַאף ֶאָחד.  ה ַאל ּתְ ְמַפֵחד ֵמֶהם. ֲאָבל ֶאת ַהּסֹוד ַהּזֶ

ָלִדים  ַהּיְ ֲעלּוִלים ׁשֶ ל ִמיֵני ּתַ ְיָלה ֲאִני חֹוֵלם ַעל ּכָ ּלַ ּבַ

ֶבָהָלה... ים ִלי ְוָאז ִמְתעֹוֵרר ּבְ עֹוׂשִ

ֲעָסִני ּכַ
ם ּכֹוֲעִסים ֲאָבל ַרק ִלי קֹוְרִאים  ּלָ ּכֻ

ֲעָסִני ָלֵכן ֲאִני ּכֹוֵעס. עֶֹפר  ּכַ

ֲאִני  ה טֹוב ׁשֶ ּזֶ ִסיכֹולֹוג ָאַמר ׁשֶ ַהּפְ

ֲאֵחִרים  ה ָמה ׁשֶ י ֲאִני עֹוׂשֶ ּכֹוֵעס, ּכִ

ַעם ָאַמר ִלי  ְמַפֲחִדים ַלֲעׂשֹות. ּפַ

ִאם לֹא ָהִייִתי ּכֹוֵעס ָהִייִתי ָחֵרד.  ׁשֶ

ם ְמִביִנים ֶאת ֶזה?  ַאּתֶ
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ַמְרָטה
יָבה ָלֶהם ִעם ִניצֹוצֹות  ֲאִני ַמְקׁשִ ָלִדים אֹוְמִרים ׁשֶ ַהּיְ

ֵהם רֹוִאים ֶאת  ֵעיַנִים. ֵהם ַרק לֹא יֹוְדִעים ׁשֶ ּבָ

ָלִדים  ֶאֶרץ ַהּיְ י. ּבְ ּלִ ֵעיַנִים ׁשֶ ֶהם ּבָ ּלָ יצֹוצֹות ׁשֶ ַהּנִ

ו  ל ְיָלִדים, ֲאָבל ַעְכׁשָ ִסיכֹולֹוִגית ׁשֶ ָרִציִתי ִלְהיֹות ּפְ

ל  ִסיִכיָאֶטִרית ׁשֶ ֵדי ִלְהיֹות ּפְ ֲאִני לֹוֶמֶדת ְרפּוָאה ּכְ

יב ִליָלִדים ְוַגם ָלֵתת ָלֶהם  ם ְלַהְקׁשִ ְך אּוַכל ּגַ ְיָלִדים. ּכָ

ֵהם ְצִריִכים.   ׁשֶ רּופֹות ּכְ ּתְ

ְרָטה ּבַ
ֵעת  ְחָקִנית, ֲאָבל ּכָ ָלִדים ָרִציִתי ִלְהיֹות ׂשַ ֶאֶרץ ַהּיְ ּבְ

ְדעּו  ית ְיתֹוִמים. ּתֵ ל ְלַנֵהל ּבֵ ֶאְגּדַ ׁשֶ ֲאִני חֹוֶלֶמת ּכְ

הֹוֵריֶהם  ה לֹא ַרק ְיָלִדים ׁשֶ תֹוִמים ֵאּלֶ ּיְ ָלֶכם ׁשֶ

ם  ְכחּו אֹוָתם, ּגַ הֹוֵריֶהם ׁשָ ם ְיָלִדים ׁשֶ א ּגַ ֵמתּו, ֶאּלָ

ם ֲאִני לֹוֶמֶדת  ֵהם ְיתֹוִמים. ּגַ ה ׁשֶ ׁשָ ָלֶהם ֵיׁש ַהְרּגָ

ָלִדים ַהחֹוִלים  ָכל ַהּיְ ל ּבְ אּוַכל ְלַטּפֵ ֵדי ׁשֶ ְרפּוָאה ּכְ

ַמן ֲאִני ְמַדְמֶיֶנת ֵאיְך ֵיָרֶאה  ל ַהּזְ יעּו ֵאַלי. ּכָ ּגִ ּיַ ׁשֶ

ָלִדים.  ם ַלּיְ יף ִיְהֶיה ׁשָ י ְוֵאיֶזה ּכֵ ּלִ תֹוִמים ׁשֶ ית ַהּיְ ּבֵ

ֲעזֹר ִלי.    טּוַח ּתַ ֶנְלָיה ּבָ

ֹעֶפר
ל יֹום.  ֶרת ּכָ ּפֶ ּתַ ת ִמׁשְ ְחּפֹׂשֶ ר ְוַהּתַ ׂש ִלְמֻבּגָ ִהְתַחּפֵ ֲאִני ֶיֶלד ׁשֶ

י "ִמי ֲאִני?"  ַאְלּתִ ֶאְמַצע ָהְרחֹוב ְוׁשָ י ּבְ ׁש ֶנֱעַמְדּתִ ן ׁשֵ ָהִייִתי ּבֶ ׁשֶ ּכְ

ָהִייִתי ֶיֶלד. ִלְזּכֹר  ה ׁשֶ ּכַֹח ֶאת ָהֶרַגע ַהּזֶ י ִלְזּכֹר ְולֹא ִלׁשְ ְעּתִ ּבַ ָאז ִנׁשְ

ה ֵהם ְלַבד ְוֵאיֶזה סֹודֹות  ּמָ ה ְיָלִדים סֹוְבִלים, ּכַ ּמָ ּכַֹח ּכַ ְולֹא ִלׁשְ

ּנֹוֵזף  ל ְיָלִדים ׁשֶ ִסיכֹולֹוג ׁשֶ יִתי ּפְ ְך ַנֲעׂשֵ ְמֻיָחִדים ֵיׁש ָלֶהם. ַאַחר ּכָ

ֶהם.   ּלָ ָלִדים ׁשֶ יִבים ַלּיְ ֱאֶמת ַמְקׁשִ ּלֹא ּבֶ ָכל ַההֹוִרים ׁשֶ ּבְ

ֶנְלָיה
ם  ֵעיַנִים ַאּתֶ יִטים ִלי ּבָ ם ַמּבִ ַאּתֶ ׁשֶ ּכְ

ים  ה ֲאָנׁשִ ַהְרּבֵ ּלְ ם ֶרֶגׁש ׁשֶ רֹוִאים ׁשָ

ִמיד  הּו ֲאִני ּתָ ֶ ּקֹוֶרה ָלֶכם ַמּשׁ ׁשֶ ֵאין. ּכְ

ֶאֱעזֹר ָלֶכם. 
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ָלִדים ִניָסה ְלֶאֶרץ ַהּיְ ַהּכְ

ָעָרּה חּום, ֵעיֶניָה  מֹוֶנה, ׂשְ ְ ת ַהּשׁ נֹוַתי. ַמְרָטה ּבַ י ּבְ ּתֵ ְרֶמל, ִעם ׁשְ מֹוְרדֹות ַהּכַ ִעיר ְמגּוַרי ֵחיָפה, ּבְ י ּבְ ְלּתִ ַהּיֹום, ִטּיַ

ֲעַלת ֵעיַנִים ְיֻרּקֹות,  ם ּבַ יִנית, ּגַ לֹוְנּדִ ת ֶהָחֵמׁש, ּבְ ְרָטה ּבַ ֶהם. ּוּבַ ת ּבָ ׁשֶ ּיֶ ִהיא ִמְתּבַ ים ַעל ָהַאף ׁשֶ ְיֻרּקֹות ְוֵיׁש ָלּה ְנָמׁשִ

ּדֹוָמה ִלְזֵאב ְוֵיׁש ָלּה  נּו, ׁשֶ ּלָ ה ׁשֶ ְלּבָ ת ּבֹו, אּוַלי חּוץ ֵמַהּמֹוֵצץ. ְוֶנְלָיה, ַהּכַ ׁשֶ ּיֶ ִהיא ִמְתּבַ ָבר ׁשֶ ּוֵביְנַתִים ֵאין ָלּה ׁשּום ּדָ

ה ֵעיַנִים ֲעצּובֹות.  ּכֹוֲעִסים ָעֶליָה ִהיא עֹוׂשָ ׁשֶ ְכלּום ְוַרק ּכְ ת ּבִ ׁשֶ ּיֶ ֱאֶמת לֹא ִמְתּבַ ר ָלָבן ַעל ֶהָחֶזה, ִהיא ּבֶ ְרּפַ ּפַ

ְתאֹום  ם. ּפִ ָבעֹות ְוַהּיָ ם ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ַהּגְ ָ ם יֹוְדִעים, ֵחיָפה ִהיא ִעיר ָיָפה, ּוֵביֵתנּו ִנְמָצא ְלַמְעָלה ַעל ָהָהר ּוִמּשׁ ַאּתֶ

ִצְמֵחי ֲאפּוָנה ֵריָחִנית ּוְבַנְרִקיִסים.  ּלֹו ּבְ ף ּכֻ ּקָ ּמֻ יִחים ׁשֶ תֹוְך ְסַבְך ׂשִ חֹל, ּבְ ֶצַבע ָירֹק-ּכָ ֶזה, ּבְ ַער ּכָ ָרִאיִתי ׁשַ י ׁשֶ ְרּתִ ִנְזּכַ

ה. קֹום ַהּזֶ ּמָ ר ִלי ּוְכָבר ָהִייִתי ּבַ ה ֻמּכָ ַער ַהּזֶ ַ ַהּשׁ ָהָיה ִנְדֶמה ִלי ׁשֶ

ר ָלֶהן.  ה ֻמּכָ ַער ַהּזֶ ַ י ִאם ַהּשׁ ּלִ ָלדֹות ׁשֶ י ֶאת ַהּיְ ַאְלּתִ ׁשָ

כּו ְקָצת,  ה, ִחּיְ ִנּיָ ְ יטּו ַאַחת ַעל ַהּשׁ ְך ִהּבִ בּו ֶרַגע, ַאַחר ּכָ ֵהן ָחׁשְ

ְוָאז ָאְמרּו ַיַחד: 

ַער!"  ַ "ֶזה ַהּשׁ

ה לֹא ָיכֹול ִלְהיֹות,  ּזֶ י ָלֶהן ׁשֶ ָאַמְרּתִ

ְפִליָאה:  ְוֵהן ָאְמרּו ּבִ

א,  "ָמה ַאּבָ

ָלִדים?!"  ַער ְלֶאֶרץ ַהּיְ ַ ה ַהּשׁ ּזֶ ה לֹא יֹוֵדַע ׁשֶ ַאּתָ

ֶרְך ַהּסֹוָרִגים.  חֹל ְוֵהַצְצנּו ּדֶ רֹק-ּכָ ַער ַהּיָ ַ ֲחָזָרה ַעד ַלּשׁ ְסנּו ּבַ ָעַצְרנּו ֶאת ֲהִליָכֵתנּו, ִטּפַ

ם הּוא ָהָיה  ר, ְוַהחֹול, ּגַ ֵכֶלת ִחּוֵ ֶצַבע ּתְ ַמִים ָהיּו ּבְ ָ דֹול, ֲאָבל לֹא ָרִאינּו ּבֹו ַאף ֶיֶלד. ַהּשׁ ָחִקים ּגָ ן ִמׂשְ ם ּגַ ָהָיה ׁשָ

ָרק. ָהֵעץ,  ֶהה, ְללֹא ּבָ ֶצַבע ָירֹק ּכֵ חֹול ַהַחם, ַוֲעֵליֶהם, ָהיּו ּבְ זּוִרים ּבַ ר ָצהֹב. ֵעִצים ּבֹוְדִדים ָהיּו ּפְ ר יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ ֲאַפְרּפַ

ף.  ן ּוְמֻקּלָ ְתָקִנים, ִנְרָאה ָיׁשָ ּנּו ָהיּו ֲעׂשּוִיים ַהּמִ ּמֶ ּמִ ׁשֶ

ם,  ָבר לֹא ָזז ׁשָ "ׁשּום ּדָ

ל ָהֵעִצים," ֲאִפּלּו לֹא ֶהָעִלים ׁשֶ

ָאה ַמְרָטה.  ּלְ ִהְתּפַ
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ֶקט,"  "ֵאיֶזה ׁשֶ

ְרָטה.  ָצֲעָקה ּבַ

ֶרְך ַהּסֹוָרִגים ְוִרְחְרָחה ֶאת ָהֲאִויר.  ּה ּדֶ ֲחָפה ֶאת ַאּפָ ֶנְלָיה ּדָ

ים.  ים, ְוַהּקֹולֹות יֹוֵתר רֹוֲעׁשִ ִמיד יֹוֵתר ַחּיִ ָבִעים ָהיּו ּתָ ָלִדים ַהּצְ ֶאֶרץ ַהּיְ ּבְ י ׁשֶ י ָזַכְרּתִ אִתי, ּכִ ּלֵ ם ֲאִני ִהְתּפַ ּגַ

ֹוֵמר!"  "ֲאדֹוִני ַהּשׁ

ֹוֵמר!"     "ֲאדֹוִני ַהּשׁ

ָקָראִתי. 

ְפִריִעים לֹו.  ּמַ ָזֵקן ׁשֶ ׁש ֵאֵלינּו ְמֻנְמָנם ּוִמְתַנְדֵנד ּכְ ַרְפַרף, ִנּגַ ד ַעל ׁשְ ּצַ ב ּבַ ׁשַ ּיָ י ָרֶזה, ׁשֶ ּבִ ּדֻ

ְפּתֹוֵרי ָזָהב ַעל  ָפפֹות ֲאֻדּמֹות, ּכַ ַחת ְלכֹוַבע ָאפֹר. ַעל ָיָדיו ָהיּו ּכְ ֵהִציָצה ִמּתַ דֹוָלה יֹוֵתר ׁשֶ ָהְיָתה לֹו אֶֹזן ַאַחת ּגְ

ִביב ָלֵעיַנִים ָהיּו  ל ֶיֶלד, ֲאָבל ִמּסָ מֹו ֵעיָניו ׁשֶ ּלֹו ָצֲחקּו ּכְ אר. ָהֵעיַנִים ׁשֶ ּוָ לּוי ַעל ַהּצַ דֹול ּתָ ַח ּגָ ְרָותֹו ַהחּוָמה ּוַמְפּתֵ ּפַ

יָבה.  ֲערֹות ׂשֵ צּו ׂשַ ְצּבְ ַחת ַלּכֹוַבע ּבִ ְקָמִטים ּוִמּתַ

יָה.  ּנֶ ָפה ֶאת ׁשִ ֶנְלָיה ָחׂשְ

"ֶנְלָיה, 

 "!? ְעּתְ ּגַ ּתַ ִהׁשְ

י.  ַעְסּתִ ּכָ

י ָחמּוד.  ּבִ ה, ֶזה ּדֻ "ָמה ַאּתְ עֹוׂשָ

ַער,"  ַ ַתח ָלנּו ֶאת ַהּשׁ ה, ּפְ ׁשָ ַבּקָ ּבְ

י.  ָאַמְרּתִ

ל ִאיְקס.  ר ְוָעָליו ִסיָמן ׁשֶ ר ְמֻבּגָ ּבֹו ָהָיה ְמֻצּיָ ֶלט ׁשֶ ה ְוָהָרָזה ְלֵעֶבר ׁשֶ ָידֹו ָהֲאֻרּכָ יַע ּבְ י ִהְצּבִ ּבִ ַהּדֻ

ְרָטה ָקְראּו:  ַמְרָטה ּוּבַ

ח...  ְפּתַ "ּתִ

ח ָלנּו..."  ְפּתַ ּתִ

ֵבד.  ַער ַהּכָ ַ ּקֹות ֶאת ַהּשׁ יֵדיֶהן ַהּדַ ְוִטְלְטלּו ּבִ

ַער.  ַ ַתח ָלֶהן ֶאת ַהּשׁ ארֹו, ּפָ ּוָ ַח ִמּצַ ְפּתֵ ד ּוְבִלי ְלָהִסיר ֶאת ַהּמַ ֹוֵמר, ִמּיָ ַהּשׁ
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יד:  ָהָיה ָאסּור ִלי ְלַהּגִ י ׁשֶ אֹותֹו ֶרַגע ֵהַבְנּתִ ּבְ

ה,"  ׁשָ ַבּקָ "ּבְ

ה.  ן ַהּזֶ ַער ַלּגַ ַ ּסֹוֶגֶרת ֶאת ַהּשׁ ה ׁשֶ י זֹו ִמּלָ ּכִ

ֵנס.  ן ִלי ְלִהּכָ ּתֵ ּיִ ין ַהּסֹוָרִגים, ּוָבכּו ׁשֶ ִאּלּו ֲאִני ָיכֹול ַלֲעבֹר ּבֵ ים, ּכְ ְרִזּלִ ֶרְך ַהּבַ ָיִדי, ָחָזק, ּדֶ כּו אֹוִתי ּבְ ְרָטה, ָמׁשְ ַמְרָטה ּוּבַ

ר ִאּתֹו.  ה ְלַדּבֵ ה, ֲאִני ֲאַנּסֶ ֹוֵמר לֹא ַמְרׁשֶ ִאם ַהּשׁ י, ׁשֶ ֲאָבל ִלי לֹא ָהָיה ָנִעים, ְוָאַמְרּתִ

ִאּלּו ֶזה ַמְצִחיק, ְוָאַמר  ים ּכְ ֻהּבִ ְפּתֹוָריו ַהּזְ ג ֶאת ּכַ ְגּדֵ ִאּלּו ָהָיה לֹו ַקר, ּדִ ָפפֹוָתיו ָהֲאֻדּמֹות ּכְ ף ֶאת ּכְ ְפׁשֵ י ׁשִ ּבִ ַהּדֻ

ה ִלי ִמְבָחן.  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ

ֵנס.  ן ִלי ְלִהּכָ ֵאָלה, ִאם ֵאַדע ַלֲענֹות ָעֶליָה הּוא ִיּתֵ ַאל אֹוִתי ׁשְ הּוא ִיׁשְ

י.  ְמּתִ ִהְסּכַ

ַאל אֹוִתי  הּוא ׁשָ

הּו.  ֶ ִאם ּכֹוֵאב ִלי ַמּשׁ

ׁשּוָטה,  ֵאָלה ַהּפְ ְ י ֵמַהּשׁ ְעּתִ ֻהְפּתַ

ּלֹא.  י ׁשֶ ְבּתִ ְוֵהׁשַ

ַאל,  הּוא הֹוִסיף ְוׁשָ

ּגּוף.  הּוא ָמקֹום ּבַ ֵאיֶזה ׁשֶ ה ּבְ ֻחּלָ ה ּכְ ַצע אֹו ַמּכָ ַהִאם ֵיׁש ִלי ֵאיֶזה ּפֶ

ּלֹא.  טּות ׁשֶ ַפׁשְ י ּבְ ְבּתִ ׁשּוב ֵהׁשַ

ה  ַצע אֹו ַמּכָ גּופֹו, ֵיׁש ּפֶ הּוא ּבְ הּו. ּוְלָכל ֶיֶלד, ֵהיָכן ׁשֶ ֶ ִמיד ּכֹוֵאב ַמּשׁ י ְלֶיֶלד ּתָ ֵנס, ּכִ ֲאִני לֹא ָיכֹול ְלִהּכָ י ָאַמר ׁשֶ ּבִ ַהּדֻ

ה. ַאַחת ְלָפחֹות.  ֻחּלָ ּכְ

נּות,  ּמְ ן לֹו עֹוד ִהְזּדַ "ּתֵ

ַאֲחרֹוָנה," 

ְרָטה.  נּו ַמְרָטה ּוּבַ ִהְתַחּנְ

"ַאֲחרֹוָנה!" 

ֵהִניף ְלֶעְבִרי.  ִעיָרה ׁשֶ ע ׂשְ ֶאְצּבַ י ּבְ ּבִ ִהְזִהיר ַהּדֻ

יֶהן ַלּסֹוָרִגים ִמן ָהֵעֶבר ָהַאֵחר ְולֹא ָזזּו.  יקּו ָראׁשֵ ְרָטה ִהְדּבִ ַמְרָטה ּוּבַ

ַאְרֶאה לֹו  ׁש ׁשֶ ּקֵ י ּבִ ּבִ ַהּדֻ

ֵאיְך ֲאִני הֹוֵלְך. 

ִמיד.  ֲאִני הֹוֵלְך ּתָ מֹו ׁשֶ ֶרת, ּכְ ָרה ּוְמֻסּדֶ ֲהִליָכה ְיׁשָ ן, ּבַ ַער ַהּגַ י ָהלֹוְך ָוׁשֹוב ִלְפֵני ׁשַ ַסְעּתִ ּפָ

מֹו  י ֲאִני הֹוֵלְך ּכְ ִאם ֵאיֶזה ֶיֶלד ָיבֹוא מּוִלי, ֲאִני ֶאְדרֹס אֹותֹו, ּכִ ֹוֵמר ָהיּו ְרִציִנּיֹות, ְוהּוא ָאַמר ִלי ׁשֶ ל ַהּשׁ ִנים ׁשֶ ַהּפָ

ה.  יט ְלַמּטָ ר, ּוִבְכָלל לֹא ַמּבִ ְמֻבּגָ

י.  ְלּתִ ׁשּוב ִנְכׁשַ

ל ׁשּוב ָוׁשּוב.  ֶהן, ִנְכׁשָ ּלָ א ׁשֶ ְרָטה ָהיּו ְנבֹוכֹות ִלְראֹות אֹוִתי, ֶאת ַאּבָ ַמְרָטה ּוּבַ

י.  ּתִ ׁשְ ּיַ ֵתַפי ְוִהְתּבַ ין ּכְ י ּבֵ י רֹאׁשִ ְסּתִ ּנַ ּכִ

א,  "ַאּבָ

מֹו ֶיֶלד,"  ה ּכְ ַאּתָ

ף ֶרֶגל ְוַעד רֹאׁש,  ְרָטה ִמּכַ ְתאֹום ּבַ ָצֲחָקה ּפִ
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ֹוֵמר אֹורּו. ל ַהּשׁ ְוֵעיָניו ׁשֶ

יֹון ַאֲחרֹון!" "ִנּסָ

ִהְכִריז. 

ֱאֶמת."  ַעם, ַאֲחרֹון ּבֶ "ְוַהּפַ

"ֲאדֹוִני,"    

ָקָרא ַהּדֹב, 

ּסֹוף?"  ם ּבַ ּיֵ ִריְך ְלִהְסּתַ ּצָ תֹוְך ִסּפּור ׁשֶ ה ִאיׁש ּבְ ַאּתָ "ַהִאם ָיכֹול ִלְהיֹות, ׁשֶ

טּויֹות,"  "ׁשְ

ף ָיד.  ֶהּנֵ י ּבְ ְלּתִ ִחּיּוְך, ּוִבּטַ י ּבְ ַלְטּתִ ּפָ

ֲעַמִים.  ַער ַהחֹוֵרק ּפַ ַ ֵבד ְוָנַעל ֶאת ַהּשׁ ַח ַהּכָ ְפּתֵ ֹוֵמר ֵהִרים ֶאת ַהּמַ ַהּשׁ

י,"  י, ּדַ "ּדַ

ל  ִני ׁשֶ ֵ כּו ִמן ָהֵעֶבר ַהּשׁ ְרָטה ּבָ ם ַמְרָטה ּוּבַ י. ּגַ לּו ַעל ְלָחַיי ְוָנְטפּו ְלתֹוְך ּפִ ְלּגְ י, ּוְדָמעֹות ַחּמֹות ּוְמלּוחֹות ִהְתּגַ ְלּתִ ִיּלַ

ַער ָהָיה  ַ ַרַעת ְלָפַני ְוַהּשׁ ּתָ ָלִדים ִמׂשְ אּו ֶאת ֵעיַני, ָרִאיִתי ֶאת ֶאֶרץ ַהּיְ ּלְ ּמִ ָמעֹות ׁשֶ ַעד ַלּדְ ֵרד. ִמּבַ ַער, ְולֹא ָרצּו ְלִהּפָ ַ ַהּשׁ

ה,  ד, ַקד ִקּדָ יט ְלָפַני ֶאת ַהּיָ י ָהָרֶזה ְוַהּמּוָזר, מֹוׁשִ ּבִ ֹוֵמר, ַהּדֻ תּוַח ִלְרָוָחה. ְוַהּשׁ ּפָ

ְואֹוֵמר ִלי: 

ֵנס ֶיֶלד,  "ִהּכָ

אן."  ֵצא ִמּכָ ּתֵ ׁשֶ ְכרֹונֹות, ּכְ ל ַהּזִ יר ִלי, ִלְמחֹק ְלָך ֶאת ּכָ ח ְלַהְזּכִ ּכַ ׁשְ ַרק ַאל ּתִ

ל  ֶתק ׁשֶ ַהּפֶ יׁש ֶזה ׁשֶ ֲאִני ַמְרּגִ ָבר ָהִראׁשֹון ׁשֶ ְמָחה. ְוַהּדָ ר ְוׂשִ ָלִדים, ּבֹוֶכה ְוצֹוֵחק ֵמאֹׁשֶ ֶאֶרץ ַהּיְ ו ְיָלִדים, ֲאִני ּבְ ַעְכׁשָ

ַעל.  תֹוְך ַהּנַ ּלֹוֲחִצים ִלי ּבְ ֶרב ׁשֶ ּגֶ אר, ְוֵיׁש ִלי ְקָפִלים ּבַ ּוָ ּצַ ַהֻחְלָצה ְמָגֵרד ִלי ּבַ

י,  ַכְחּתִ ְוִכְמַעט ׁשָ

י עֶֹפר, ֲאִפּלּו ִאם הּוא  י ְלָכאן, ּכִ ְכַנְסּתִ ּנִ ׁשֶ ם ּכְ ֵ ֹוֵמר לֹא ֶהְחִליף ִלי ֶאת ַהּשׁ ּקֹוְרִאים ִלי עֶֹפר, ָלֵכן ַהּשׁ יף ׁשֶ ֵאיֶזה ּכֵ

ָאר עֶֹפר. ִמיד ִנׁשְ א, ּתָ ַסּבָ

"ֶנְלָיה! 

ֶכף חֹוְזִרים."  י, ֲאַנְחנּו ּתֵ ּבִ ִציִקי ַלּדֻ ְלִכי, ְוַאל ּתָ ַער. ַאל ּתֵ ַ אן, ְלַיד ַהּשׁ י ָלנּו ֶרַגע ּכָ ַחּכִ
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ז ַהחֹול ַאְרּגַ ִית ּבְ ַהּבַ

ים,  ּלִ ְלּגַ ָהיּו ּבֹו ְטַרְקטֹור ֲחַסר ּגַ ז חֹול ׁשֹוֵמם, ׁשֶ ֶאְמַצע ַאְרּגַ ִבים ּבְ ְרָטה ַוֲאִני ָמָצאנּו ֶאת ַעְצֵמנּו ִנּצָ ַמְרָטה, ּבַ

ַמֲעֶטה  ה ּבְ ֶמׁש ָהְיָתה ְמֻכּסָ ֶ ָעִלים, ְוַהּשׁ ֲחָקה ּבֶ בּוִרים. ָהרּוַח לֹא ׂשִ ָלִיים ְוַכּפֹות ׁשְ ה ּדְ ּמָ ית ְללֹא רֹאׁש ְועֹוד ּכַ ְרּבִ ּבַ

ל ֲעָנִנים.  ַאְפרּוִרי ׁשֶ

ָלִדים?"  "ָמה ָקָרה ְלָכל ַהּיְ

ה ַמְרָטה.  ָלֲחׁשָ

ּפֹוִרים?"  "ָמה ָקָרה ְלָכל ַהּצִ

ְרָטה.  ֲאָלה ּבַ ׁשָ

ינּו ַמְעָלה,  ֵהַרְמנּו ָראׁשֵ

ַמִים.  ָ ּסּו ֶאת ַהּשׁ ֲעֵלי צּוָרה ֵזָהה ּכִ ה ֲעָנִנים ּבַ ַהְרּבֵ

ִלי ַחּיֹות,"  "ֲעָנִנים ּבְ

ְרָטה.  ָאה ּבַ ּלְ ִהְתּפַ

ֵבדֹות.  ֲאָבִנים ּכְ ָדּה ּכַ דֹוִלים ַוֲאפִֹרים, ְוֵהם ָצְנחּו ִמּיָ ִרים ָהיּו ּגְ ְרּגְ רֹוב. ַהּגַ ַמְרָטה ֵהִריָמה חֶֹפן חֹול ּוָבֲחָנה אֹותֹו ִמּקָ

הּו ָזז.  ֶ ְתָקן ַמּשׁ ל ַהּמִ ר ַהֲחָבִלים ׁשֶ ׁשֶ ַעל ּגֶ

ים  ה ָראׁשִ ּמָ ּנּו ֵהִציצּו ּכַ ּמֶ ּמִ דֹול, ׁשֶ ֵקן ִצּפֹוִרים ּגָ ל ַמֲחֵטי אֶֹרן, ּכְ ה ׁשֶ ִמּטָ ים ּבְ ַהֲחָבִלים ְמֻכּסִ ְמנּו ֵלב, ׁשֶ ו ׂשַ ַרק ַעְכׁשָ

ים.  ְקַטּנִ

עֹות.  ָקַרְבנּו ֲאֵליֶהם ַעל ְקצֹות ָהֶאְצּבָ

גּוִרים, ְוֶהֱעלּו ִחּיּוְך ַעל  יֶהם ַהּסְ דּו ַעל ַעְפַעּפֵ ֶרְך ַמֲעֵטה ָהֲעָנִנים, ִרּצְ ִהְצִליחּו ַלְחּדֹר ּדֶ ֶמׁש ֲאָחדֹות, ׁשֶ ַקְרֵני ׁשֶ

ְפֵתיֶהם.  ׂשִ

קֹול.  ר ּבְ ִמיד, ִהְתִחיָלה ְלַדּבֵ מֹו ּתָ ְרָטה, ּכְ ּבַ

ְמעּו ִמּתֹוכֹו ִטיפּוֵפי ַרְגַלִים ְזִעירֹות  ו ִנׁשְ ְתָקן. ַעְכׁשָ ל ַהּמִ ַלְסִטיק ָהָארְֹך ׁשֶ ִצּנֹור ַהּפְ ָלִדים ִנְבֲהלּו ְוֵהֵחּלּו ִנְמָלִטים ּבְ ַהּיְ

ז  יפּו ֶאת ַאְרּגַ ִהּקִ בֹוִהים ׁשֶ ד ַהּגְ ְרּפָ ין ִצְמֵחי ַהּסִ ּנֹור, ְוֶנֶעְלמּו ּבֵ ְצָאה ֵמַהּצִ ּיָ ה ׁשֶ ְגֵלׁשָ ּמַ ְרחּו ּבַ ה ְיָלִדים ּבָ ּמָ ּוְלִחיׁשֹות. ּכַ

ַהחֹול. 

ַפֲחדּו!"  "ַאל ּתְ

ְיָצִני,  קֹוָלּה ַהּצַ ְרָטה ּבְ ָצֲעָקה ּבַ

ָיָדּה ָלבֹוא.  ָנה ָלֶהם ּבְ ּוַמְרָטה ִסּמְ

ה:  ְמִחּיָ נּו ִמּתֹוְך ַהּצִ ְרצּוִפים ַסְקָרִנים ֵהִציצּו ּבָ ה ּפַ ּמָ ּכַ



22

"ְיָלִדים," 

ׁשּו,  ֵהם ִלְחׁשְ

ִרים,"  "ְיָלִדים, לֹא ְמֻבּגָ

לֹא ַמֲאִמיִנים.  פּו ֶאת ֵעיֵניֶהם ּכְ ְפׁשְ ְוֶחְלָקם ׁשִ

ָגִדים ְקרּוִעים.  ָער, ְיֵחִפים, ְוָלְבׁשּו ּבְ רּוֵעי ׂשֵ ָלִדים ָהיּו ְקמּוֵטי ֵמַצח, ּפְ ַהּיְ

ְזִהירּות ּוָבֲחנּו אֹוָתנּו, ֲעַדִין ֵמָרחֹוק.  ֵהם ִהְתָקְרבּו ּבִ

ָער,  ּשֵׂ ּה ּבַ ּלָ ִביל ׁשֶ ְ "ַהּשׁ

ל,"  מֹו ַסְרּגֵ ר ּכְ לֹא ָיׁשָ

יָעה ַעל ַמְרָטה. ָלדֹות, ְוִהְצּבִ ָאְמָרה ַאַחת ַהּיְ

ּלֹו,  "ַהֻחְלָצה ׁשֶ

ְכָנַסִים,"  תֹוְך ַהּמִ לֹא ּבְ

יַע ָעַלי.  ָקָרא ֶיֶלד ַאֵחר, ְוִהְצּבִ

ם ֵלב,  ְמּתֶ "ׂשַ

מֹו מֹוִרים,"  ִרים ּכְ ְכָלל לֹא ְמַדּבְ ֵהם ּבִ

ָקָרא עֹוד ֶיֶלד. 

ים ּוְבֵעיַנִים נֹוְצצֹות.  ְצָעִדים ְקַטּנִ מּו ֵאֵלינּו ּבִ ָלִדים ִהְתַקּדְ ַהּיְ

ה?"  ם ֵהּנָ ְעּתֶ "ֵאיְך ִהּגַ

ְפִליָאה.  ֲאלּו ּבִ ׁשָ

ּלּו ֶאְתֶכם?"  "ְוֵאיְך אֶֹזן ָהָמן ְוֶחֶבר ַהּמֹוִרים לֹא ּגִ

ּמֹות  ֲחנּו ֶאת ַהּצַ ְרֶמל, ּבָ ּיּול ַעל ַהּכַ ִזיִעים ֲעַדִין ִמן ַהּטִ ָגֵדינּו, ַהּמְ ׁשּו ֶאת ּבְ ְ ְרָטה ְואֹוִתי, ִמּשׁ יפּו ֶאת ַמְרָטה, ּבַ ֵהם ִהּקִ

ל ַמְרָטה, ֵקְרָבה אֹוָתּה  ף ָיָדּה ׁשֶ ה ַאַחת ָהְפָכה ֶאת ּכַ ְרָטה, ְוַיְלּדָ ל ּבַ זּור ׁשֶ ָער ַהּפָ ל ַמְרָטה ְוֶאת ַהּשֵׂ פָֹרקֹות ׁשֶ ַהּמְ

ֻלְכָלִכים.  ָקה ֶאת ַהֲחִריִצים ַהּמְ ְלִפיָה ְוִלּקְ

ּפּור ַעל ֶאֶרץ  ְרָטה ְוִלי ֶאת ַהּסִ רּו ַעד אֹור ַהּבֶֹקר ְלַמְרָטה, ּבַ ָלִדים. ֵהם ִסּפְ ן ַאף ֶאָחד ֵמַהּיְ ל אֹותֹו ַלְיָלה לֹא ָיׁשַ ּכָ

ְיָלה, אֶֹזן ָהָמן, מֹוִרים,  לּום: ַיְלֵדי ַהּלַ ל ְלַגְמֵרי ְולֹא ֵהַבּנּו ּכְ ּפּור ָהָיה ְמֻבְלּבָ ַהְתָחָלה ַהּסִ ּה. ּבַ ָלִדים ּוָמה ָקָרה ּבָ ַהּיְ

ִעים ְועֹוד ָועֹוד. ֲאָבל ְלַאט- ּגָ ים ְמׁשֻ ית ֵסֶפר ַחּיִ ן ִליָלִדים, ּבֵ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ ִרים, ּבֵ ֻבּגָ ּיֹוֵצאת ְלִעיר ַהּמְ ֶבת ׁשֶ ַרּכֶ

ה, לֹא יֹוְדִעים ִאם זֹו  עּוֵרי ּפֶ ַאְרנּו ּפְ ְרָטה ַוֲאִני ִנׁשְ ֵהר. ַמְרָטה, ּבַ מּוָנה ְלִהְתּבַ ל ַהּתְ ה ּכָ ַחר ָעָלה, ֵהֵחּלָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ְלַאט, ּכְ

ָדה אֹו ֱאֶמת. ַאּגָ
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ף ּתָ ׁשֻ ִית ַהּמְ ּבַ ים ּבַ ַהַחּיִ

ִית,"  ן ֶאת ַהּבַ "ָצִריְך ְלַתּקֵ

ָקְרָאה ַמְרָטה, 

ֶמֶרץ.  ם ֵהֵחּלּו ַלֲעבֹד ּבְ ְוֻכּלָ

ד ּוְבִלי ָחְכמֹות  כֹוַח, ְוֵהם ַנֲענּו לֹו ְוִנְנֲעצּו ִמּיָ ְסְמִרים ּבְ ה ַעל רֹאׁש ַהּמַ ָהָיה ָחרּוץ ְמאֹוד. הּוא ִהּכָ ֲעָסִני, ׁשֶ ְרנּו ֶאת ּכַ ִהּכַ

תֹוְך ָהֵעץ.  ּבְ

ְוָחה,  ּצָ ְדֵנָדה ׁשֶ ּנּו ֶאת ַהּנַ ּמַ ְטָיה, ׁשִ ַאְמּבַ ְתַנְדֵנד, ָסַתְמנּו ֶאת ַהחֹוִרים ּבָ ְלַחן ָהאֶֹכל ַהּמִ ּנּו ֶאת ׁשֻ ּקַ תֹוְך ְזַמן ָקָצר ּתִ ּבְ

ר ֲעֵליֶהם ִצּיּוִרים.  ְתָקִנים, ּוְלַצּיֵ יִזים, ֶאת ַהּמִ ָכל ִמיֵני ְצָבִעים ַעּלִ ם ִלְצּבַֹע, ּבְ ְוִהְתַחְלנּו ּגַ

ֶמֶרץ ַרב, ֲאָבל ַלֲעזֹר  לֹות, ָעְבָדה ּבְ ָמה ְלַמּקְ ּה ּדָ ּלָ ָער ׁשֶ ַהּשֵׂ י ּבֹץ ָהיּו ְמרּוִחים ַעל ָיֶדיָה ְוַרְגֶליָה, ְוׁשֶ ּגּוׁשֵ ִלְכלּוִכית, ׁשֶ

ְצצּו ִמּתֹוְך  ּנָ ֻחּלֹות, ׁשֶ ֵעיֶניָה ַהּכְ י ּבְ ְטּתִ ִהיא ׂשֹוֵנאת ַמִים. ִהּבַ ָרה ָלנּו ׁשֶ ְטָיה לֹא ָהְיָתה מּוָכָנה. ִהיא ִסּפְ ִתּקּון ָהַאְמּבַ ּבְ

ִהיא ָיָפה.  ה ׁשֶ ּמָ י ּכַ ְבּתִ ֶניָה, ְוָחׁשַ רּוִחים ַעל ּפָ י ֲאָדָמה ַהּמְ ּגּוׁשֵ

ִנים:  ָקָראִתי ְלָכל ַהּבָ

ִני,  ּקַ נֹוִני ּוַמְמּתַ ְצעֹוִני, ַמּתָ ֲעָסִני, ּפִ נּוִני, ּכַ ַיׁשְ

ן.  ק ֶאת ַהּקֵ ֵדי ְלַחּזֵ ר ַהֲחָבִלים ּכְ ׁשֶ ל ּגֶ ּוָמַתְחנּו ֶאת ַהֲחָבִלים ׁשֶ

ָעִלים ְנִעיִמים. ן ּבְ דּו ֶאת ַהּקֵ יָנה ּוִפְטּפּוִטית, ִרּפְ יּפִ לֹוָנה, ּפִ ְלּגֵ ָלָגָנה, ִלְכלּוִכית, ּגַ נֹות: ּבָ ַהּבָ

ֶאְמַצע ַהֲחלֹום:  ׁש לֹא ְלָהִעיר אֹותֹו ּבְ נּוִני ְלתֹוכֹו ּוִבּקֵ ן, ָקַפץ ַיׁשְ ם ֶאת ִסּדּור ַהּקֵ ְקנּו ְלַסּיֵ ִהְסּפַ ִלְפֵני ׁשֶ

ִים, ַוֲאִני לֹא רֹוֶצה ְלַהְפִסיד אֹותֹו.  "ֵיׁש ִלי ֲחלֹום ָורֹד ַעל ָהַעְפַעּפַ

ִים ָזִזים,"  ָהַעְפַעּפַ ׁשֶ ּכְ

יר,  הּוא ִהְסּבִ

תֹוְך ֲחלֹום, ְוָנא לֹא ְלָהִעיר אֹוִתי!"  ֲאִני ּבְ "ֶזה ִסיָמן ׁשֶ

ים ְרחֹוקֹות. ְדֵנָדה ַרק ְלִעּתִ ֶנת, ְוָיְרָדה ֵמַהּנַ ֶלת ְמֻצּיֶ ָהְיָתה ִמְתַעּמֶ לֹוָנה, ׁשֶ ְלּגֵ ם ֶאת ּגַ ְרנּו ּגַ ִהּכַ

ְטָיה!"  ם ָלַאְמּבַ ּלָ ו ּכֻ "ַעְכׁשָ

יק.  ָלִדים ַעד ַהּפּוּפִ יָעה ְלרֹב ַהּיְ ִהּגִ ה, ׁשֶ ַטּנָ ְרָטה ַהּקְ ָתה ּבַ ִצּוְ

"ָמה, ַאּתְ אֶֹזן ָהָמן?" 

ֲעָסה ִלְכלּוִכית.  ּכָ

דֹוִלים קֶֹדם צֹוֲעִקים ּוַבּסֹוף ִנְכָנִעים.  ַהּגְ י ָיְדָעה ׁשֶ דֹוִלים, ּכִ ֵהל ִמּגְ ָכה, ִהיא ָהְיָתה ְרִגיָלה לֹא ְלִהּבָ ְרָטה ִחּיְ ּבַ
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ְנסּו לֹו ַמִים ָלֵעיַנִים, ְוַגם ִלְמחֹא  ּכָ ּיִ ִלי ׁשֶ ד אֹותֹו ִלְצלֹל ּבְ י ֲאַלּמֵ בֹוא ִאּתִ ּיָ ְטָיה, ּוִמי ׁשֶ "טֹוב, ָאז ֲאִני ִנְכֶנֶסת ָלַאְמּבַ

ית.  ְרּבִ ְסּפֶֹרת ַמִים ַלּבַ ִים ְוַלֲעׂשֹות ּבּועֹות, ְוַגם ַלֲעׂשֹות ּתִ ַחת ַלּמַ ִים ִמּתַ ּפַ ּכַ

ֲאִני הֹוֶלֶכת," 

יָטה ְלָאחֹור.  ְרָטה, ַוֲאִפּלּו לֹא ִהּבִ ָאְמָרה ּבַ

ֶצף.  ים ּוְנִעיִמים, ְוָקְפָצה ְלתֹוְך ַהּקֶ ַמִים ַחּמִ ְטַית ֶקֶצף ִנְפָלָאה ּבְ ָאה ַאְמּבַ ִהיא ִמּלְ

ם ֲאִני!  "ּגַ

ם ֲאִני!  ּגַ

ם ֲאִני!"  ּגַ

ּוּוִנים.  ל ַהּכִ ְמעּו ְקִריאֹות ִמּכָ ִנׁשְ

ִקים אֹותֹו,  ֶצף, ְמַחּבְ ְך ַהּקֶ ּיָ ִני ְלִמי ׁשַ ֵ ֶצף, ָרִבים ֶאָחד ִעם ַהּשׁ תֹוְך ַהּקֶ ָלִדים ָהיּו ָעמֹק ּבְ ַעת ַהּיְ ׁשְ ה ְוָכל ּתִ ּקָ לֹא ָעְבָרה ּדַ

ִים,  ּמַ ים ּבַ ִנים ַקּוִ ְמַסּמְ

ְוצֹוֲעִקים: 

ֲעבֹר,  "ַאל ּתַ

י."  ּלִ ַטח ׁשֶ ֶ ֶזה ַהּשׁ

ד ׁשֹוֶתֶקת ְוֶנֱעֶלֶבת.  ּצַ ָבה ּבַ ׁשְ ּיָ ְכלּוִכית, ׁשֶ ם, חּוץ ִמּלִ ּלָ ּכֻ

ִים.  ַחת ַלּמַ ה ְזַמן הּוא ָיכֹול ִלְהיֹות ִמּתַ ּמָ ֲחרּויֹות ְצִליָלה, ְוָסְפָרה ְלָכל ֶאָחד ּכַ ָלִדים ּתַ ָתה ַלּיְ ְרָטה ָעׂשְ ּבַ

ַח,  לֹוָנה ִמי ִנּצֵ ְלּגֵ ֲאָלה אֹוָתּה ּגַ ָ ּשׁ ּוְכׁשֶ

ָאְמָרה, 

ם.  ּלָ ּכֻ ׁשֶ

ְרָטה,  זֹאת ָהְיָתה ּבַ ּכָ

ִהְפִסיד.  ֶלד ׁשֶ ל ַהּיֶ ב ׁשֶ ַאב ָלּה ַהּלֵ ּכָ

ְתאֹום:  ה ָצֲעָקה ּפִ ַטּנָ יָנה ַהּקְ יּפִ ּפִ

"אֹוי, 

ְטָיה!"  ַאְמּבַ י ּבָ יּפִ יִתי ּפִ ָעׂשִ

ֶבָהָלה.  ָלִדים ָקְפצּו ַהחּוָצה ּבְ ְוָכל ַהּיְ
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ִהיא לֹא  ם ַמִים, ְוׁשֶ י ֶזה ּגַ יּפִ ּפִ ָלִדים, ׁשֶ יָרה ְלָכל ַהּיְ ִחים, ְוִהְסּבִ ל ְמַנּצְ ִחּיּוְך ׁשֶ ְטָיה, ּבְ ָאז ִנְכְנָסה ִלְכלּוִכית ָלַאְמּבַ

ֵרָכה.  ּבְ י ּבַ יּפִ ה ּפִ ּלֹא עֹוׂשֶ עֹוָלם ֶיֶלד, ׁשֶ ׁש ּבָ ּיֵ ַמֲאִמיָנה, ׁשֶ

ְטָיה.  ָאז ָחַזְרנּו ָלַאְמּבַ

ִני ֵהִכין ְלִלְכלּוִכית עּוַגת ֶקֶצף ִנְפָלָאה.  ּקַ ַמְמּתַ

ְך,"  ּלָ ְטָיה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ "ֶזה ִלְכבֹוד ָהַאְמּבַ

ִהְכִריז, 

ִים.  ּפַ ם ָמֲחאּו ּכַ ְוֻכּלָ

ַמן ָלֵצאת.  יַע ַהּזְ ִהּגִ רּור ׁשֶ ִים, ָהָיה ּבָ ּמַ ם ּבַ ְמַעט ִנְרּדַ נּוִני ּכִ ׁשְ ּיַ ׁשֶ ּכְ

ַהְתָחָלה נֹוָרא, ֲאָבל  ְרפּו ָלֶהם ּבַ ּשָׂ ְמֻיָחד ְלִלְכלּוִכית, ׁשֶ ָצִעים, ּבִ ם ֶאת ַהּפְ ְצעֹוִני ָעָבר ּוָבַדק ְלֻכּלָ ּפִ ֲאָבל לֹא ִלְפֵני ׁשֶ

ָצִעים.  ׁש ָלֶהם ּפְ ּיֵ ְכחּו ׁשֶ ע, ְוֵהם ׁשָ ֵאב ָהַלְך ְוִנְרּגַ ְך ַהּכְ ַאַחר ּכָ

ם.  ִמיד ְמַקּיֵ הּוא ּתָ ָלִדים ָיְדעּו ׁשֶ ּלֹו, ְוַהּיְ ָצִעים ׁשֶ ח ְלָכל ֶיֶלד ֶאת ַהּפְ ה ָיִמים ָיבֹוא ְוִיּקַ ּמָ עֹוד ּכַ ּבְ ְצעֹוִני ִהְבִטיַח ׁשֶ ּפִ

ָצִעים לֹא  נֹוִני, ּפְ ל ַמּתָ ְסיֹונֹו ׁשֶ י ִמּנִ ים, ּכִ ֲחָדׁשִ ָצִעים אֹו ַמְחִליף אֹוָתם ּבַ ַאל אֹותֹו ִאם הּוא ַרק לֹוֵקַח ּפְ נֹוִני ׁשָ ַרק ַמּתָ

ִפים. ֶנֱעָלִמים, ֵהם ַרק ִמְתַחּלְ

יָג'מֹות, ּוַמְרָטה ָקְרָאה ָלֶהם ָלבֹוא ְוַלֲעזֹר ָלּה ְלָהִכין אֶֹכל. ם ּפִ ּלָ ְטָיה ָלְבׁשּו ּכֻ ַאֲחֵרי ָהַאְמּבַ

ֶחם. ָתה ָעָליו ַלְחּתְֹך ֶאת ַהּלֶ ין ְוִצּוְ ְרצּוף, ֲאָבל ַמְרָטה ָנְתָנה לֹו ַסּכִ ם ֶאת ַהּפַ ֲעָסִני ִעּקֵ ּכַ

ר.  י ֻסּכָ ים יֹוֵתר ִמּדַ ׁש לֹא ָלׂשִ ּקֵ ה ְוִהְתּבַ ִני ָהָיה ַאְחַראי ַעל ַהּתֵ ּקַ ַמְמּתַ

ּלֹא ַיְחּתְֹך ֶאת ַעְצמֹו.  ֲעָסִני, ׁשֶ מֹר ַעל ּכַ ְצעֹוִני הּוַטל ִלׁשְ ַעל ּפִ

ַדִים, הּוא ַרק  ַמן ַעל ַהּיָ ל ַהּזְ ּלֹא עֹוֵזר ְוהֹוֵלְך ּכָ י ִמי ׁשֶ ם ִיְגְמרּו ַלֲעבֹד, ּכִ ּלָ ּכֻ ד ַעד ׁשֶ ּצַ ֶבת ּבַ ה ָלׁשֶ ׁשָ ּקְ לֹוָנה ִהְתּבַ ְלּגֵ ּגַ

ַמְפִריַע. 

ָלט, ְוֶזה ָמָצא  ו ֶאת ַהּסָ ָבה ַעְכׁשָ ֵחק, ִעְרּבְ יְך ְלׂשַ ְמׁשִ י עֹוד ְמַעט ִהיא ּתַ ר ּכִ ַדאי ְלַסּדֵ ּלֹא ּכְ ִמיד ָאְמָרה ׁשֶ ּתָ ָלָגָנה, ׁשֶ ּבָ

ֵעיֶניָה ְמאֹוד.  ֵחן ּבְ

ְלָחן. ֻ רֹאׁש ַהּשׁ ַגֲאָוה ּבְ ָבה ּבְ ה ּוַמְבִריָקה, ָיׁשְ ְך ָיָפה, ְנִקּיָ ל ּכָ ְתאֹום ּכָ ָהְיָתה ּפִ ִלְכלּוִכית, ׁשֶ

הּו ַאֵחר  ַמן, ְלָכל ֶאָחד, ָמה ִמיׁשֶ ל ַהּזְ יד, ּכָ ר, ָהְיָתה ַאְחָרִאית ְלַהּגִ ּלֹא נֹוְתִנים ָלּה ְלַדּבֵ ִמיד טֹוֶעֶנת ׁשֶ ּתָ ְטּפּוִטית, ׁשֶ ּפִ

ָרה ְיָלִדים עֹוְבִדים ַיַחד ִעם ַמְרָטה.  ֲעׂשָ ׁשֶ ְלּבּוִלים ּכְ ּלֹא ִיְהיּו ּבִ ְך ׁשֶ יד לֹו, ּכָ ָרָצה ְלַהּגִ

ירּו:  ָבר ִהּכִ ּכְ נֹות ׁשֶ ק ָלֶהם ַמּתָ ָלִדים ְוִחּלֵ ין ַהּיְ נֹוִני ּבֵ יְנַתִים, ָעַבר ַמּתָ ּבֵ

בּור ְועֹוד.  רֹון ׁשָ ה, ַמַחק, ִעּפָ ּלָ ָקה, ּגֻ ַמְדּבֵ

ק,  ִחּלֵ נֹות ׁשֶ ּתָ ָלִדים ֶאת ַהּמַ ב ְואֹוֵסף ֵמַהּיְ ְך, ָהָיה ׁשָ ַאַחר ּכָ

ְוקֹוֵרא: 

י!"  ְלּתִ נֹות ִקּבַ ה ַמּתָ ּמָ ְראּו ּכַ "ּתִ

ְוַאֲחרֹוָנה, 

רּוִתים ּדֹוֵלק. ֵ ּשׁ ַאְרנּו ָלּה ֶאת ָהאֹור ּבַ י. ָלֵכן ִהׁשְ יּפִ ַמן ָהְיָתה ְצִריָכה ּפִ ל ַהּזְ ּכָ ה, ׁשֶ ַטּנָ יָנה ַהּקְ יּפִ ּפִ
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ָלִדים ִסּפּור ֶאֶרץ ַהּיְ

י ָלֶהם  ְרּתִ נּוִני, ַוֲאִני, עֶֹפר, ִסּפַ ל ַיׁשְ ה ׁשֶ ּטָ צּו ַעל ַהּמִ ָלִדים ִהְתַקּבְ ל ַהּיְ ַעת ִסּפּור. ּכָ ָנה, ָהְיָתה ׁשְ ֵ ל ֶעֶרב, ִלְפֵני ַהּשׁ ּכָ

ֲאִני  ֲעסּו ׁשֶ ַמן ּכָ ל ַהּזְ ה ֲעֵליֶהם, ְוֵהם ּכָ ּפּור ַהּזֶ מַֹע ֶאת ַהּסִ ְך ָרצּו ִלׁשְ ל ּכָ ֶהם. ְוֵהם ּכָ ּלָ ָלִדים ׁשֶ ֲעֵליֶהם, ַעל ֶאֶרץ ַהּיְ

ַמְפִסיק. 

ֵהם ָקְראּו ְלַעְצָמם: 

ְיָלה,"  "ַיְלֵדי ַהּלַ

ְוִהְמנֹוָנם ָהָיה: 

נּו,  "ַהֲחלֹומֹות ֵהם מֹוַלְדּתֵ

ינּו."  ּוִבְלֲעֵדיֶהם, ֵאין ַטַעם ְלַחּיֵ

ָלִדים.  ֶאֶרץ ַהּיְ ָלִדים ָהַאֲחרֹוִנים ּבְ ְיָלה ָהיּו ַהּיְ ֶרת ַיְלֵדי ַהּלַ ֲעׂשֶ

ִרים.  ן ִליָלִדים, ֲעַדִין לֹא ִהְצִליַח ִלְלּכֹד אֹוָתם ְוַלֲהפְֹך אֹוָתם ִלְמֻבּגָ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ אֶֹזן ָהָמן, ְמַנֵהל ּבֵ

ְכֵנַע ֶאת ַההֹוִרים  ז ַהחֹול, ְוֵאיְך אֶֹזן ָהָמן ׁשִ ַאְרּגַ ֶהם ּבְ ּלָ ְחּבֹוא ׁשֶ יַע ַלּמַ י ָלֶהם ֵאיְך ֵהם ִהְצִליחּו ְלַהּגִ ְרּתִ ַהְתָחָלה ִסּפַ ּבַ

ָלִדים.  הּוא רֹוֶצה ַרק ֶאת טֹוַבת ַהּיְ ֶהם ׁשֶ ּלָ ׁשֶ

יִרים." ֵהם ַמּכִ ַנֵהל ֲהִכי טֹוב ׁשֶ הּוא ַהּמְ ֶכם ֶהֱאִמינּו לֹו, ְוָאְמרּו ׁשֶ ּלָ ים ׁשֶ ׁשִ ּפְ "ְוַההֹוִרים ַהּטִ

ִמיד.  הּוא צֹוֵדק ּתָ ְוַההֹוִרים ָאְמרּו ׁשֶ

ַעם,  ַאף ּפַ ְוֵאיְך ׁשֶ

ָלִדים,  ַאף ֶאָחד ֵמַהּיְ

ַמע אֹותֹו,  לֹא ׁשָ

ֶלד.  ׁש ְסִליָחה ִמּיֶ ְמַבּקֵ

ּפּור ַוֲאִני ְסָתם ַמְמִציא.  ָכה ַהּסִ ְכָלל לֹא ָהָיה ּכָ ה ּבִ ּזֶ ְטּפּוִטית ָקְרָאה ׁשֶ ּוִפְתאֹום ּפִ

ּה.  ּלָ ָבִרים ׁשֶ ּפּור, ַוֲאִני ַרק חֹוֵזר ַעל ַהּדְ ָרה ִלי ֶאת ַהּסִ ּפְ ּסִ ִהיא ָהְיָתה זֹו ׁשֶ יָרה ָלּה ׁשֶ ּוַמְרָטה ִהְזּכִ

ר. יְך ְלַסּפֵ ַאְמׁשִ ְפִסיק ְלַהְפִריַע ְוׁשֶ ּתַ ָלִדים ָצֲעקּו ָלּה ׁשֶ ְוָכל ַהּיְ

ְלדּות.  ל ַהּיַ ִנים ָהֵאּלּו ׁשֶ ָ ל ַהּשׁ ִדים ֶאת ּכָ ִרים, ְוֵהם ְמַאּבְ ָלִדים ִלְמֻבּגָ הֹוֵפְך ֶאת ַהּיְ ָלִדים, ׁשֶ ֶאֶרץ ַהּיְ הּו ּבְ ֵיׁש ִמיׁשֶ

ִרים.  ָבר ִלְהיֹות ְמֻבּגָ ה ְיָלִדים רֹוִצים ּכְ י ַהְרּבֵ ן, ּכִ ּכֵ יִמים, ְוֵהם אֹוְמִרים ׁשֶ ָנכֹון, הּוא ׁשֹוֵאל אֹוָתם קֶֹדם ִאם ֵהם ַמְסּכִ

ְוָאז, 

ָאבּוד ָלֶהם, 

ַעם, ַלְחזֹר ְוִלְהיֹות ְיָלִדים.  ְוֵהם לֹא ְיכֹוִלים יֹוֵתר, ַאף ּפַ
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ֵהם הֹוְפִכים, 

ִרים.  ִליָלִדים ְמֻבּגָ

ָאגֹות,  ׁש ָלנּו, ֵמרֹב ּדְ ּיֵ מֹו ׁשֶ ַצח, ּכְ לֹא ַרק ְקָמִטים ַעל ַהּמֵ

ַעְמִמים,  ֲעָנִנים ֲאפִֹרים ּוְמׁשַ ֶמׁש ּבַ ֶ ה ֶאת ַהּשׁ ּסָ אֶֹזן ָהָמן ּכִ ׁש ָלנּו, ֵמָאז ׁשֶ ּיֵ מֹו ׁשֶ ְולֹא ַרק עֹור ָלָבן, ּכְ

ּתֹוֵלל,  ל ּוְלִהׁשְ ר, ְמסָֹרִקים ָיֶפה, ׁשֹוְכִחים ְלַקּלֵ ים ְמֻסּדָ ִמיד ְלבּוׁשִ ִרים, ּתָ ֻבּגָ ָלִדים ַהּמְ ֲאָבל ֵהם, ַהּיְ

ר,  ּוְבִעּקָ

ְוֶזה ֲהִכי נֹוָרא, 

ים,  ֵהם עֹוׂשִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ֲעַמִים, ִלְפֵני ּכָ ִבים ּפַ ֵהם חֹוׁשְ

ַעם, ְיָלִדים.  ְוַגם לֹא ְמִביִנים יֹוֵתר, ַאף ּפַ

ּלֹו.  ֶפר ׁשֶ ֵבית ַהּסֵ ן ִליָלִדים, לֹוֵקַח אֹוָתם ִעם ַהּמֹוִרים ְלִטּיּול ּבְ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ ל ּבֵ ע ׁשֶ ַנֵהל ָהָרׁשָ אֶֹזן ָהָמן, ַהּמְ

לּו  ַקּבְ ּיְ הֹוֵריֶהם רֹוִצים ׁשֶ ָלִדים ׁשֶ ִרים ַהּיְ ם ּגָ ִרים, ׁשָ ֻבּגָ ָכל ּבֶֹקר, יֹוֵצאת ְקרֹוִנית ֲעמּוַסת ְיָלִדים ֵמְרִציף ִעיר ַהּמְ ּבְ

ִחּנּוְך טֹוב. 

חֹוְזִרים,  יָרה, ּוְכׁשֶ ָצֳהלֹות ׁשִ ֶרְך ּבְ ֵהם יֹוְצִאים ַלּדֶ

אֹוְמִרים, 

ים.  ֵהם ֲעֵיִפים, ַאְך ְמֻרּצִ ׁשֶ

תּוב,  ּבֹו ּכָ דֹוִלים, ַעל ְנָיר ׁשֶ מֹו ּגְ יִמים ְוחֹוְתִמים, ּכְ ּיּול ֵהם ַמְסּכִ ּטִ ּבַ

ִבים,  ֵהם ִמְתַחּיְ ׁשֶ

לֹא ִלְהיֹות יֹוֵתר ְיָלִדים. 

ִרים.  ְלדּות, ְוַיַהְפכּו ִלְמֻבּגָ חּו ֶאת ַהּיַ ּכְ ׁשְ ּיִ ן ִליָלִדים, ַעד ׁשֶ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ֵבית ַהּסֵ ְוָאז ֵהם עֹוְבִרים ָלגּור ּבְ

ה!"  ִבים ַלֲעצֹר ֶאת ָהִאיׁש ַהּזֶ "ַחּיָ

ְרָטה.  ָצֲעָקה ּבַ

יִמים,"  ָלִדים ַמְסּכִ "ֲאָבל ַהּיְ

ֶנֶאְנָחה ַמְרָטה. 

ים,"  ּקִ ַמְמּתַ ה אֹוָתם ּבְ "הּוא ְמַפּתֶ

ִני,  ּקַ ָקָרא ַמְמּתַ

ִניֶצל." "ּוַבּסֹוף נֹוֵתן ָלֶהם אֶֹרז ּוׁשְ

ן ִליָלִדים.  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ לַֹח אֹוָתם ְלֵבית ַהּסֵ י הֹוֵריֶהם ָרצּו ִלׁשְ יֶהם ּכִ ּתֵ ָלִדים ֵהֵחּלּו ִלְברַֹח ִמּבָ ַהּיְ

ָחִקים.  ׂשְ י ַהּמִ ַגּנֵ אּו ּבְ ֵהם ִהְתַחּבְ

ֲאָבל אֶֹזן ָהָמן ֵהִכין ָלֶהם ַמְלּכֹודֹות. 

ה לֹא ָיכֹול ָלֵצאת,  ק, ַאּתָ ה יֹוֵרד ָלַקַחת ַמְמּתָ ַאּתָ ׁשֶ ּכְ ים, ׁשֶ ּקִ ּבֹורֹות ִעם ַמְמּתַ
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אֹו 

י ֵהן לֹא ֶנֱעָצרֹות ְלעֹוָלם,  ר ָלֶרֶדת, ּכִ ה עֹוֶלה ֲעֵליֶהן, ִאי ֶאְפׁשָ ַאּתָ ׁשֶ ּכְ ַנְדֵנדֹות, ׁשֶ

אֹו 

ָעִלים.  ת, ֻמְסֶוה ּבְ סֹוָפן ַמְלּכֶֹדת – ּבֹור ִעם ֶרׁשֶ ּבְ ַמְגֵלׁשֹות, ׁשֶ

ל אֶֹזן  א ַאַחד ַהּמֹוִרים ׁשֶ תֹוכֹו. ְוָאז ּבָ קּוָעה ּבְ ץ ֶאת ָהֶרֶגל ַהּתְ ר ְלַחּלֵ ִאי ֶאְפׁשָ ֵזי חֹול ִעם חֹול טֹוְבָעִני, ׁשֶ ְוַגם ַאְרּגְ

ְכלּוב.    ם אֹוְתָך ּבִ מֹו ִצּפֹור, ְוׂשָ ָהָמן, ְולֹוֵכד אֹוְתָך ּכְ

ם,  ַאּתֶ

ְיָלה,  ֶרת ַיְלֵדי ַהּלַ ֲעׂשֶ

ָלִדים,  ֶאֶרץ ַהּיְ ָלִדים ָהַאֲחרֹוִנים ּבְ ַהּיְ

ּלֹו.  ְהֶיה ׁשֶ ָלִדים ּתִ ל ֶאֶרץ ַהּיְ ְחּבֹוא, ְוִאם אֶֹזן ָהָמן ִיְתּפֹס ֶאְתֶכם, ּכָ יַע ַלּמַ ם ִלְברַֹח ּוְלַהּגִ ִהְצַלְחּתֶ

ֶות.  ָדה ַעד ַהּמָ ִרים, ִמן ַהּלֵ ִמיד ְמֻבּגָ ם ִיְהיּו ּתָ ְלדּות, ְוֻכּלָ ל ֶאת ַהּיַ הּוא ְיַבּטֵ

ַדִים.  ה ַעל ַההֹוִרים לֹא ְלָהִרים אֹוָתם ַעל ַהּיָ ֶפר, ִויַצּוֶ ינֹוקֹות ְלֵבית ַהּסֵ ַלח ּתִ הּוא ִיׁשְ

הּוא אֹוֵמר, 

ַדִים,  ֲהָרָמה ַעל ַהּיָ ה ַמְתִחיל ּבַ ּזֶ ׁשֶ

ְך,  ְוִנְמׁשָ

ּלֹא ִנְגָמר. ִפּנּוק ׁשֶ ּבְ

ְכִנית.  ה ִנְרֶקֶמת ּתָ ז ַהחֹול ֵהֵחּלָ ַאְרּגַ ּבְ ִית ׁשֶ ּבַ ּבַ

ָלִדים.  ְחֵרר ֶאת ַהּיְ ֵדי ְלׁשַ ֶרְך ּכְ ְיָלה, ֵנֵצא ַלּדֶ ֶרת ַיְלֵדי ַהּלַ ְרָטה ַוֲאִני, ַיַחד ִעם ֲעׂשֶ ַמְרָטה, ּבַ

ן ִליָלִדים.  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ֶבת ְלֵבית ַהּסֵ ם יֹוֵצאת ָהַרּכֶ ָ ּשׁ ּמִ ִרים, ׁשֶ ֻבּגָ ִעיר ַהּמְ ֶבת ּבְ יַע ִלְרִציף ָהַרּכֶ ְך ָעֵלינּו ְלַהּגִ ם ּכָ ְלׁשֵ

ִרים, ַעד ָלאֶֹפק.  ִרים, ְוִרּבּוִעים ְמֻסּדָ ים ְיׁשָ ּה ַקּוִ ּלָ ִרים, ּכֻ ֻבּגָ ת ִעיר ַהּמְ ף ֶאת ַמּפַ רּו ַעל ּדַ ְיָלה ִצּיְ ַיְלֵדי ַהּלַ

ֵדרֹות,  ּגְ ֶאֶרץ ְללֹא חֹוִרים ּבַ

י ְקָברֹות ְלַחּיֹות,  ּתֵ ְללֹא ּבָ

ר,  ּוְבִעּקָ

נֹות.  ְתָקאֹות ְוַסּכָ ְללֹא ַהְרּפַ

ְיָלה,  ּלַ "ּבַ

ִרים,"  ֻבּגָ ל ִעיר ַהּמְ ַקְרנֹות ָהְרחֹובֹות ׁשֶ ָנִסים ּדֹוְלִקים ּבְ ִאיר אֶֹזן ָהָמן ּפָ ַמׁשְ

י ָלֶהם,  ְרּתִ ִהְזּכַ

ּלֹא ָיבֹואּו ֲחלֹומֹות ַמְפִחיִדים.  ֵדי ׁשֶ "ּכְ

ל ֶאת ַהֲחלֹומֹות." ֵדי ְלַבּטֵ הּוא ַמְדִליק ְמנֹורֹות, ּכְ

ל ֶאת ַהֲחלֹומֹות?!  "ְלַבּטֵ

ְתָקאֹות?!  ל ֶאת ַהַהְרּפַ ְלַבּטֵ

לֹא ָולֹא!" 

ְיָלה.  ֶרת ַיְלֵדי ַהּלַ ָצֲעקּו ֲעׂשֶ
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ֵאר ָלנּו,  ָ "ָאז ָמה ִיּשׁ

עּוִרים."  ִים ּוְלָהִכין ׁשִ ּנַ ְלַצְחֵצַח ׁשִ

ִרים,"  ֲעָנִנים ֲאפִֹרים ּוְמֻסּדָ ַמִים ּבַ ָ ה ֶאת ַהּשׁ ּסָ ם ּכִ "הּוא ּגַ

י ָלֶהם,  ְרּתִ ִסּפַ

רּו ִלי.  ֵהם ִסּפְ ֶאת ָמה ׁשֶ

ַעם ָהִראׁשֹוָנה.  ּפַ ּפּור ּבַ ְמעּו ֶאת ַהּסִ ִאּלּו ׁשָ עּורֹות, ּכְ ָאְזַנִים עֹוְמדֹות ּוְבֵעיַנִים ּפְ יבּו ּבְ ֲאָבל ֵהם ִהְקׁשִ

ֶמׁש!"  ֶ י אֶֹזן ָהָמן לֹא סֹוֵבל ֶאת ַקְרֵני ַהּשׁ "ּכִ

ה ֶאָחד.  ֵהם ָצֲעקּו ּפֶ

ֵמחֹות."  בֹות ׂשְ ל ֶיֶלד, ִהיא ּגֹוֶרֶמת לֹו ְלַמְחׁשָ ֶמׁש נֹוֶפֶלת ַעל רֹאׁשֹו ׁשֶ ֶרן ׁשֶ ּקֶ ׁשֶ ּכְ "אֶֹזן ָהָמן אֹוֵמר, ׁשֶ

אֶֹזן ָהָמן ָהַפְך אֹותֹו ְלִעיר ֲאפָֹרה,  ֲעׁשּוִעים ֲעָנק, ׁשֶ אְרק ׁשַ ַעם ּפַ ִרים ָהְיָתה ּפַ ֻבּגָ ִעיר ַהּמְ רּו ָלנּו, ׁשֶ ָלִדים ִסּפְ ַהּיְ

ֶרת.  ֵקָטה ּוְמֻסּדֶ ׁשְ

ה.  ּנָ ּה, ּוְלעֹוָלם לֹא ָיְצאּו יֹוֵתר ִמּמֶ ֲארּו ָלגּור ּבָ ִרים, ִנׁשְ ֻבּגָ ּסּו ַלְחצֹות ֶאת ִעיר ַהּמְ ּנִ ָלִדים ׁשֶ ְוָכל ַהּיְ

ן ִליָלִדים.  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ָלִחים ְלֵבית ַהּסֵ ֵהם ִנׁשְ

ים.  ל ַהַחּיִ ל יֹום, ּכָ ָכה ּכָ ֶעֶרב, ּכָ ּבֶֹקר ָלֲעבֹוָדה, חֹוְזִרים ּבָ ֵדִלים, ָקִמים ּבַ ָצת ּגְ ּקְ ּוְכׁשֶ

ְבנּו  נּו ִהְקׁשַ ל ֵליָצן. ְוֻכּלָ ִחּיּוְך ׁשֶ ֵרַח ִצְחֵקק ּבְ ְרָטה ַהּיָ ַמִים ְוַהּכֹוָכִבים ָקְרצּו ָלּה, ּוְלּבַ ָ ּה ַלּשׁ ָאז ֵהִריָמה ַמְרָטה ֶאת רֹאׁשָ

ֲאַנְחנּו ֲעַדִין ְיָלִדים.  ָעִלים, ְוָיַדְענּו, ׁשֶ ה ּבֶ ְרׁשָ רֹות ָהֵעִצים ְוִרׁשְ ין ַצּמְ ּתֹוְבָבה ּבֵ ִהׁשְ ה ׁשֶ ּלָ ָלרּוַח ַהּקַ

ִבים ַלֲעזֹר  ה ְלָהִרים רֹאׁש ְוָאנּו ַחּיָ ָ ֶמׁש ַהּבֶֹקר ָהֲאפָֹרה ִמְתַקּשׁ ָלִדים, ׁשֶ ֶאֶרץ ַהּיְ ָמקֹום ַאֵחר ּבְ ּבְ ָאז ָאְמָרה ַמְרָטה, ׁשֶ

ָלּה. 

ֶקט:  ׁשֶ ֲאָלה ּבְ ְרָטה ׁשָ ּוּבַ

ַער?"   ַ ַתח ָלנּו ֶאת ַהּשׁ י ָהָרֶזה ּפָ ּבִ ַהּדֻ ה ְזַמן ָעַבר ֵמָאז ׁשֶ ּמָ "ּכַ

ֶזה ָהָיה ֶאְתמֹול,

ְרנּו...  ִנְזּכַ

ַרק ֶאְתמֹול. 
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ְרֶמל.  ּכַ ּיּול ּבַ ם ַלּטִ ָצאנּו ִאּתָ ּיָ ָגִדים ׁשֶ ים ֶאת אֹוָתם ַהּבְ ֱאֶמת, ֲאַנְחנּו ֲעַדִין לֹוְבׁשִ ּבֶ

ָלִדים  ָנה, ְוַהּיְ ל יֹום ֶזה ׁשָ ן ִליָלִדים, ּכָ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ֵבית ַהּסֵ ַמן חֹוֵלף ַמֵהר, ֲאָבל ּבְ ֶאְצֵלנּו ַהּזְ ֲעָסה, ׁשֶ ּוַמְרָטה ׁשּוב ּכָ

יל אֹוָתם. ִבים ְלַהּצִ ֲעמּום, ְוַחּיָ ִ ֵמִתים ִמּשׁ

ָרה ַמְרָטה ִהְמנֹון.  ֵכר ְלָתִמיד, ִחּבְ ּזָ ּיִ אֹותֹו ַלְיָלה, ׁשֶ ּבְ

ַמִים ְוִדְקַלְמנּו ַיַחד: ָ נּו ֵהַרְמנּו ָיֵדינּו ַלּשׁ ּלָ ּכֻ

ָאנּו, ָאנּו, ְיָלִדים,

ִרים. לֹא רֹוִצים ְמֻבּגָ

ְקָוה ּוְבִלי אֹור, ִלי ּתִ ּבְ

ּבֹור. ְיָלִדים ֵהם ַעם ּגִ

יס,  ּכִ ֶתק ּבַ נּו ּפֶ ָמה ְלָכל ֶאָחד ֵמִאּתָ ם, ְוׂשָ ָבה ֶאת ַהּדָ ע, ִעְרּבְ ֶאְצּבַ ל ֶאָחד ּבָ ה ְוָדְקָרה ּכָ ְך ָלְקָחה ַמְרָטה ִסּכָ ַאַחר ּכָ

ָדֵמנּו:  ב ּבְ ָעָליו ִנְכּתַ ׁשֶ

"ֲאַנְחנּו ְיָלִדים". 

רּו,"  ְזּכְ ּתִ "ַרק ׁשֶ

ה.  ִהיא ָלֲחׁשָ

נּו:  ּלָ ְענּו ּכֻ ּבַ ָאז ִנׁשְ

ְרָטה ְועֶֹפר,  ְיָלה, ַמְרָטה, ּבַ "ָאנּו, ַיְלֵדי ַהּלַ

ָלִדים,  ֶאֶרץ ַהּיְ ָלִדים ָהַאֲחרֹוִנים ּבְ ַהּיְ

ִרים.  ִעים, ְלעֹוָלם, ְלעֹוָלם לֹא ַלֲהפְֹך ִלְמֻבּגָ ּבָ ִנׁשְ

ִרים,  ָבר ְמֻבּגָ ְהֶיה ּכְ ּנִ ׁשֶ ַוֲאִפּלּו ּכְ

ִמיד,  ֵאר ּתָ ָ נּו ִנּשׁ ּלָ ב ׁשֶ ּלֵ ּבַ

ִמיד,  ּתָ

ְיָלִדים." 
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ן ִליָלִדים ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ֶבת ְלֵבית ַהּסֵ ָהַרּכֶ

ל ּבֶֹקר. ְיָלִדים ִעם ַיְלקּוִטים  ֶמת ׁשֶ ָעה ֻמְקּדֶ ׁשָ ה ְלֶפה ּבְ ן ִליָלִדים ָהָיה ָמֵלא ִמּפֶ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ֶבת ְלֵבית ַהּסֵ ְרִציף ָהַרּכֶ

לֹום, ִנְפָרִדים  ָער ְמסָֹרק. הֹוִרים ְמנֹוְפִפים ְלׁשָ ל ּבֶֹקר, ְוׂשֵ ִנים נֹוְצצֹות ֵמַרֲחָצה ׁשֶ ְכָנַסִים, ּפָ תֹוְך ַהּמִ ב, ֻחְלָצה ּבְ ַעל ַהּגַ

ׁש.  ּיֵ יֹוֵתר ׁשֶ ֶפר ַהּטֹוב ּבְ ָלִדים ְלֵבית ַהּסֵ ֲאָוה. ֵהם ׁשֹוְלִחים ֶאת ַהּיְ ל ּגַ ֵניֶהם ָנסּוְך ִחּיּוְך ׁשֶ ַעל ּפְ ׁשֶ ְלֵדיֶהם ּכְ ִמּיַ

ְיָלה ָלֵתת ָיַדִים.  ָתה ַעל ַיְלֵדי ַהּלַ ְרָטה ְוֶאת ָיִדי, ְוִצּוְ ל ּבַ תֹוְך ַהּדַֹחק, ֶאת ָיָדּה ׁשֶ ָחְזָקה, ּבְ ַמְרָטה ֶהְחִזיָקה ּבְ

ם,  ּכַֹח ִמי ַאּתֶ "ָאסּור ָלֶכם, ְלעֹוָלם, ִלׁשְ

ִרים!"  ְיָלִדים ְולֹא ְמֻבּגָ

ה,  ִהיא ָלֲחׁשָ

יס."  ּכִ ֶתק ּבַ "ְוֵיׁש ָלֶכם ּפֶ

לֹום,  ָלִדים נֹוְפפּו ָלּה ְלׁשָ ֲחָנה. ַהּיְ ְמִהירּות ַלּתַ לֹוִנים ִמְתנֹוְפִפים ִנְכְנָסה ּבִ ֵני ֵליָצן ַוֲהמֹון ּבָ ֶבת ִצְבעֹוִנית ִעם ּפְ ַרּכֶ

ְמָחה.  ָצֳהלֹות ׂשִ רֹונֹות ּבְ ֶפַתח ַהּקְ ְוֵהֵחּלּו ִנְדָחִקים ּבְ

ים.  ּקִ ית ַמְמּתַ ּקִ ֶבת ׂשַ ָעָלה ָלַרּכֶ ל ָקרֹון ָעַמד מֹוֶרה, ְוָנַתן ְלָכל ֶיֶלד ׁשֶ ֶדֶלת ּכָ ּבְ

ן ִליָלִדים?"  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ֶבת נֹוַסַעת ְלֵבית ַהּסֵ "ָהַרּכֶ

ַאל ֶיֶלד ָקָטן ֶאָחד.  ׁשָ

ִנים,"  ֶפר ִליָלִדים ְמַעְצּבְ "ְלֵבית ַהּסֵ

ן אֹותֹו ַהּמֹוֶרה.  ּקֵ ּתִ

ִעים."  ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ "ֲאָבל ֲאִני רֹוֶצה ִלְנסַֹע ְלֵבית ַהּסֵ

ָבר,"  ר ּכְ "הּוא ִנְסּגַ

ִגחּוְך.  יב לֹו ַהּמֹוֶרה ּבְ  ֵהׁשִ

ִרים."  ַדאי ִלְהיֹות ְמֻבּגָ ּכְ ַעְצָמם ֵהִבינּו, ׁשֶ ָלִדים ּבְ "ַהּיְ

ִניָסה,"  ּכְ ים ּבַ ּקִ ִקים ַמְמּתַ ַחּלְ ּמְ ֶזה, ׁשֶ ְרֶמל, ִיְהֶיה ּכָ י, ַעל ַהּכַ ּלִ ֶפר ׁשֶ ית ַהּסֵ ּבֵ "ַהְלַואי ׁשֶ

ְרָטה,  ה ּבַ ָלֲחׁשָ

רֹון. דֹולֹות ֶאל ּתֹוְך ַהּקָ ְדֵרגֹות ַהּגְ ּמַ ָסה ּבַ ְוִטּפְ

ֶקט ָנַפל ָעֵלינּו.  ָלתֹות, ְוׁשֶ רּו ַהּדְ רֹונֹות, ִנְסּגְ ְכַנְסנּו ַלּקְ ּנִ ׁשֶ ּכְ

י ָסִביב.  ְטּתִ ִהּבַ
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ירֹות ַוֲאִפּלּו ְזכּוִכית ַהַחּלֹונֹות ָהְיָתה ֲאפָֹרה.  ִבים, ַהּקִ ַהּכֹל ָהָיה ָאפֹר, ַהּמֹוׁשָ

ּלֹא ָיכְֹלנּו ִלְראֹות  ְך ׁשֶ ִהים, ּכָ ָהיּו ְצמּוִדים ֲאֵליֶהם, ָהיּו ְרָחִבים ּוְגדֹוִלים. ַהַחּלֹונֹות ָהיּו ֻמְגּבָ ְלָחנֹות ׁשֶ ֻ ִבים, ְוַהּשׁ ַהּמֹוׁשָ

רֹות ֵעִצים ִנְגלּו ְלֵעיֵנינּו.  ַמִים ְוַצּמְ ת ׁשָ ּסַ ֶאת ַהּנֹוף. ַרק ּפִ

"ָאסּור ִלירֹק!" 

"ָאסּור ְלַלְכֵלְך!" 

"ָאסּור ְלַהְרִעיׁש!" 

ב.  ָלִטים ֵמַעל ְלָכל מֹוׁשָ ְ ָקְרָאה ַמְרָטה ֶאת ַהּשׁ

ר?"  "ָאז ָמה ֻמּתָ

ְרָטה.  ִמְלְמָלה ּבַ

ֲאִויר,  ַרְגַלי ִהְתַנְדְנדּו ּבָ

 , בֹוּהַ ְלָחן ַהּגָ ֻ ֵען ַעל ַהּשׁ ָ ְרָטה, לֹא ָיְכָלה ֲאִפּלּו ְלִהּשׁ ּבַ

ִדית.  יָעה ַלּיָ ְקָצת רּוַח, לֹא ִהּגִ ֵדי ִלְזּכֹות ּבִ ָרְצָתה ִלְפּתַֹח ֶאת ַהַחּלֹון, ּכְ ּוַמְרָטה, ׁשֶ

ׁש ְרׁשּות.  י ְלַבּקֵ י ְוֵאין ֲאִפּלּו ִמּמִ יּפִ יָנה ְצִריָכה ּפִ יּפִ ּפִ ׁשֶ ְקׁשּוק ְקרֹונֹות, ּכְ ׁשִ ֶרְך ּבְ ֶבת ָיְצָאה ַלּדֶ עֹוד ֶרַגע, ְוָהַרּכֶ

"ֲאִני, 

אֶֹזן ָהָמן," 

ַרְמקֹול,  ַמע קֹול ּבָ ִנׁשְ

ֶכם  ּבָ ֶלד ׁשֶ ּבֹר ֶאת ַהּיֶ ֵבית ִסְפֵרנּו, ִנׁשְ אן, ּבְ ם ֵאֵלינּו. ּכָ ְעּתֶ ִהּגַ ִנים, ְמָבֵרְך ֶאְתֶכם ׁשֶ ֶפר ִליָלִדים ְמַעְצּבְ ית ַהּסֵ "ְמַנֵהל ּבֵ

ים  ה, ְמֻצּוִ ם, ֵמָהֶרַגע ַהּזֶ ִנים, ַאּתֶ ֶפר ִליָלִדים ְמַעְצּבְ ֵבית ַהּסֵ ִרים, ּבְ ֻבּגָ ִעיר ַהּמְ אן, ּבְ ר ְלִתְפֶאֶרת. ּכָ ם ְמֻבּגָ ְוִנְבֶנה ִמּכֶ

ְך.  ִרים. עֹוד ּתֹודּו ִלי ַעל ּכָ ים ְוַהּמֹוְצִצים, ְוַלֲהפְֹך ִלְמֻבּגָ ּבִ ל ַהּדֻ ְלדּות. ִלְזרֹק ֶאת ּכָ ּכַֹח ֶאת ַהּיַ ִלׁשְ

ה,  ֵמַעּתָ

ֵרא, ָאדֹון,  ל ֶיֶלד ִיּקָ ּכָ

ֶבֶרת.  ה, ּגְ ְוָכל ַיְלּדָ

מֹו ְיָלִדים.  ים ּכְ ׁשִ ּיְ ֵעיַנִים, ְולֹא ִמְתּבַ יִטים ּבָ ד. ְלִחיָצה ֲחָזָקה ּוַמּבִ ים ֵאַלי, ִלְלחֹץ ִלי ֶאת ַהּיָ ׁשִ ּבֶֹקר, ִנּגָ ִמים ּבַ ּקָ ׁשֶ ּכְ

נּות!  ְיׁשָ ץ ַלּבַ ַהּקֵ

ֲאִני, 

אֶֹזן ָהָמן, 

ֶכם,  ּלָ ַנֵהל ַהּטֹוב ׁשֶ ַהּמְ

ְלדּות ִהיא ַעְבדּות.  ּיַ אֹוֵמר ָלֶכם, ׁשֶ

ִחְזרּו ַאֲחַרי: 

ַיְלדּות ִהיא ַעְבדּות! 

קֹול!" יֹוֵתר ּבְ

ֲאגּו:  ָלִדים ֵהִרימּו קֹול ְוׁשָ ל ַהּיְ ּכָ

"ַיְלדּות ִהיא ַעְבדּות! 

ַיְלדּות ִהיא ַעְבדּות!" 
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ה,  ְלּכָ ֶלְך ְוַהּמַ ְויֹון ְזכּויֹות. ַההֹוִרים ֵהם ַהּמֶ ִלי ׁשּום ׁשִ מֹוְקַרְטָיה, ּבְ ִלי ׁשּום ּדֵ ים ִעם הֹוִרים ּבְ ָלִדים, ַחּיִ ִנים ַהּיְ "ִמְסּכֵ

ִרים,  ְהיּו ְמֻבּגָ ֶלד הּוא ָהֶעֶבד. ֶאְצִלי ּתִ ְוַהּיֶ

ל ֶיֶלד, ֶמֶלְך,  ּכָ

ה.  ה, ַמְלּכָ ְוָכל ַיְלּדָ

לּו ִחּנּוְך טֹוב.  ַקּבְ י ּתְ יד ָלֶכם, ּכִ ֲאִני ַאּגִ ְחִליטּו ָמה ׁשֶ ּתַ דֹוִלים. ָנכֹון ׁשֶ ם ּגְ י ַאּתֶ ִביל ַעְצְמֶכם, ּכִ ׁשְ ְחִליטּו ּבִ ם ּתַ ַאּתֶ

ְחִליטּו.  ם ּתַ ֲאָבל ַאּתֶ

הּוא  ל ֶיֶלד ּבֹוֵחר ְלַעְצמֹו ֶאת ָהעֶֹנׁש ׁשֶ ִנים. ּכָ ֶפר ִליָלִדים ְמַעְצּבְ ֵבית ַהּסֵ ָכה ֶזה ּבְ ים ְלַעְצְמֶכם, ּכָ נּו ֳעָנׁשִ ּתְ ם ּתִ ְוַאּתֶ

ן ְלַעְצמֹו.  ּנּו, ְואֹותֹו הּוא ִיּתֵ ֲהִכי ּפֹוֵחד ִמּמֶ

ר.  ּקֵ ׁשַ ּיְ ְואֹוי ַוֲאבֹוי ְלִמי ׁשֶ

ה."  רּוָפה ְלַמּכָ ים ּתְ מֹו ְזִריַקת ִחּסּון, ְלַהְקּדִ יֹום. ּכְ ל ְלָפחֹות עֶֹנׁש ֶאָחד ּבְ ב ְלַקּבֵ ל ֶיֶלד ַחּיָ קֹום: ּכָ י ַהּמָ ְועֹוד חֹק ֵמֻחּקֵ

ָמה ָיַדִים ַעל ָהָאְזַנִים,  יב ְוׂשָ ָבר לֹא ָיְכָלה ְלַהְקׁשִ ְרָטה ּכְ ּבַ

ה ִלְבּכֹות.  ְמַעט ֵהֵחּלָ ּוַמְרָטה ּכִ

ּנּו.  ֲאִני ֲהִכי ּפֹוֵחד ִמּמֶ י ַלְחׁשֹב ָמה ָהעֶֹנׁש ׁשֶ ַחְדּתִ ַחד, ּפָ ֲאִני ֵמרֹב ּפַ

ֶבת.  ית ְקָברֹות ָנַפל ַעל ָהַרּכֶ ל ּבֵ ֶקט ׁשֶ ׁשֶ

ָאז הֹוִפיַע אֶֹזן ָהָמן. 

אר. ָיָדיו ְוַרְגָליו  ֵתָפיו, ְללֹא ַצּוָ ין ּכְ דֹול. רֹאׁשֹו ָמחּוץ ּבֵ ה, ּוְבָקֶצָה ָעִגיל ּגָ ה ַמּטָ ָאְזנֹו ָהַאַחת ֲעָנִקית, ְוִהיא יֹוֶרֶדת ַמּטָ

ן לֹא.  ן ְוׁשֵ ן ּכֵ ים ּוְכעּוִסים, ּוְבִפיו, ׁשֵ ִדים, ֲאֻדּמִ ָניו ְמֻחּדָ חֹר. ּפָ חָֹרה ּוְבכֹוַבע ׁשָ ְגִליָמה ׁשְ ֲאֻרּכֹות. ָלבּוׁש ָהָיה ּבִ

ְלנּו.  ּבַ ּקִ ים ׁשֶ ּקִ ְמּתַ ּיֹות ַהּמַ ּקִ ָלִדים ְוָאַסף ֶאת ׂשַ ין ַהּיְ הּוא ָעַבר ּבֵ

ִים!"  ּנַ ִ ִריא ַלּשׁ "ֶזה לֹא ּבָ

הּוא ָצַוח. 
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ה,  "ְוחּוץ ִמּזֶ

ה ְיָלִדים ֲאֵחִרים?"  ים, ֵאיְך ְנַפּתֶ ּקִ ְמּתַ ְמרּו ָלנּו ַהּמַ ִאם ִיּגָ

ים.  ּבִ ָלִדים ִלְזרֹק ְלתֹוכֹו ֶאת ַהּמֹוְצִצים ְוַהּדֻ ל ַהּיְ ה ַעל ּכָ רֹון, ְוִצּוָ ז ַהּקָ ֶמְרּכַ דֹול ּבְ הּוא ֵהִניַח ַסל ּגָ

ְלֵדיֶהם.  כֹוַח ִמּיַ ים ֻהְפְרדּו ּבְ ִנים, ְוֻדּבִ מֹוְצִצים ִמְסּכֵ ים ֶנֶאְחזּו ּבְ ּוּוִנים. ְיָלִדים ְקַטּנִ ל ַהּכִ ֶבר ָעלּו ִמּכָ ֵאב ְוׁשֶ ַזֲעקֹות ּכְ

י.  ּלִ יס ׁשֶ ּכִ מֹר ָלּה אֹותֹו ּבַ ֶאׁשְ יל, ׁשֶ ר ּפִ ָהָיה ַהּמֹוֵצץ ָהָאהּוב ָעֶליָה ְוָעָליו ְמֻצּיָ יל", ׁשֶ ְרָטה ָנְתָנה ִלי ֶאת "מֹוֵצץ ַהּפִ ּבַ

ּה.  ּלָ ָטן ׁשֶ י ַהּקָ ּבִ מֹר ָלּה ַעל ַהּדֻ ׁשְ ּתִ ה ׁשֶ ׁשָ ּקְ ְרָטה ּבִ ִמּמַ

"ּבֹוִכים, ָאה..." 

ִהְכִריז אֶֹזן ָהָמן. 

דֹול יֹוֵתר,  ל עֶֹנׁש ּגָ ְגַלל ָהעֶֹנׁש, הּוא ְיַקּבֵ ה יֹוֵתר ּבִ אן ָאסּור ִלְבּכֹות. ְוִאם הּוא ִיְבּכֶ ד עֶֹנׁש. ּכָ ל ִמּיָ ּבֹוֶכה ְמַקּבֵ "ֶיֶלד ׁשֶ

ְפִסיק ִלְבּכֹות."  ּיַ ַעד ׁשֶ

ֶקט.  ַבת ַאַחת ָהָיה ׁשֶ ּבְ

ה, ֲאָבל ֵאּלּו ָהיּו  ְמָעה ַאַחת ַעל ָהִרְצּפָ ַעם ְלַפַעם ָצְנָחה עֹוד ּדִ ָלִדים. ִמּפַ ֵעיֵני ַהּיְ עּור ּוְדָמעֹות ְיֵבׁשֹות נֹוְתרּו ּבְ ה ּפָ ּפֶ

ָחַיִים,  ַצח ּוַבּלְ ּמֵ ה, ֲחִריִצים ֵהֵחּלּו ְלהֹוִפיַע ּבַ ָעה ְקפּוָאה ְוֻנְקׁשָ ַהּבָ ָלִדים ֵהֵחּלּו ִלּפֹל ּבְ ֵני ַהּיְ ָמעֹות ָהַאֲחרֹונֹות. ּפְ ַהּדְ

ָלִדים ָהְלכּו ְוָכבּו.  ֵעיֵני ַהּיְ יצֹוצֹות ּבְ ְוַהּנִ

ִרים,"  "ֵהם הֹוְפִכים ִלְמֻבּגָ

י.  ִנְבַהְלּתִ

ָך!"  ּלְ ִנים ׁשֶ ה, ַהּפָ ם ַאּתָ "עֶֹפר, ּגַ

ֶבָהָלה.  ִמְלְמָלה ַמְרָטה ּבְ

ָערֹות  ר. ֲאִפּלּו ׂשְ ָהִייָת ְמֻבּגָ ׁשֶ ַעם, ּכְ מֹו ּפַ דֹוִלים, ּכְ ל ְקָמִטים, ָהַאף ְוָהָאְזַנִים ַהּגְ ָים ׁשֶ קּועֹות ּבְ "ָהֵעיַנִים ְקַטּנֹות ּוׁשְ

ַאף."  ָחְזרּו ִלְצמַֹח ְלָך ּבָ

י ָסִביב.  ְטּתִ ִהּבַ

ָערֹות ֲאפֹרֹות, ֲאִפּלּו  ִים ְצַהְבַהּבֹות ּוׂשְ ּנַ לּויֹות, ׁשִ דֹוִלים ְוָאְזַנִים ּתְ ים ּגְ ל ֵעֶבר, ַאּפִ י ִמּכָ ִרים ֵהִציצּו ּבִ ל ְמֻבּגָ ִנים ׁשֶ ּפָ

ב ָהָיה ָרכּון ְקָצת ְלָפִנים.  ַהּגַ

ְפָסִלים.  ְמקֹוָמם ּכִ ִבים ְוָקְפאּו ּבִ ד ַעל ַהּמֹוׁשָ רֹון ִהְפִסיקּו ְלַרּקֵ ּקָ ָלִדים ּבַ ַהּיְ

ֶקט.  ָהָיה ׁשֶ

ָקה.  ּתְ ּתַ ַמן ִהׁשְ ָבר ִמּזְ א, ּוִפְטּפּוִטית ּכְ ּסֵ בּוָקה ַלּכִ לֹוָנה ִנְרֲאָתה ּדְ ְלּגֵ ֲאִפּלּו ּגַ

ן ִליָלִדים.  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ְקׁשּוק ָאִחיד ְלֵבית ַהּסֵ ְמִהירּות ּוְבׁשִ ְסעּו ּבִ ּנָ רֹונֹות ׁשֶ ֵקט ָיְרדּו ַעל ַהּקְ ְך ְוֶעֶצב ׁשָ חֹׁשֶ

ים.  ּתִ ִרים ּבָ ֶרְך ָהיּו ְמֻסּדָ י ַהּדֶ ִצּדֵ ּבְ

ִרים,"  ֻבּגָ "זֹוִהי ִעיר ַהּמְ

ַרְמקֹול אֶֹזן ָהָמן,  יר ּבָ ִהְסּבִ

ל ֶיֶלד."  ל ּכָ ִאיָפתֹו ׁשֶ יעּו ְלָכאן. זֹוִהי ׁשְ ּגִ ִרים, ּתַ ַהְפכּו ִלְמֻבּגָ ּתַ ׁשֶ "ּכְ

רֹות ֵעִצים.  ַמִים ְוַצּמְ ָבם, ָראּו ַרק ׁשָ קֹום מֹוׁשָ ָלִדים, ִמּמְ ַהּיְ

ִבים,  ֵהֵעּזּו ַלֲעמֹד ַעל ַהּמֹוׁשָ ָהיּו ׁשֶ

ֵבד רֹוֵבץ ָעֶליָה.  ֶקט ּכָ ּה, ְוׁשֶ ַבע ָהָאפֹר ׁשֹוֵלט ּבָ ַהּצֶ טּוָחה ְוַרֲחַבת ָיַדִים ׁשֶ ַעד ַלַחּלֹון, ִעיר ׁשְ ַרק ָאז ָראּו, ִמּבַ
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ִרים ׁשּורֹות-ׁשּורֹות, ַעד ָלאֶֹפק ָהָרחֹוק. ֲעֵלי צּוָרה ֵזָהה, ְמֻסּדָ י ֲעָנִנים, ּבַ ַמִים ָהיּו ְמֻכּסֵ ָ ַהּשׁ

ַטְבְלאֹות ׁשֹוקֹוָלד.  ִרים ּכְ ִעים, ְמֻסּדָ ים ּוְמֻרּבָ ים ְקַטּנִ ּתִ ְרעּו ּבָ ּתָ נּו ִהׂשְ ְלִצּדֵ

ְבעֹול  ֲעֵלי ּגִ ִרים, ּבַ ִאּלּו ֶהְחִליטּו ִלְגּדֹל ַיַחד. ּוְפָרִחים ִחּוְ אֶֹפן ָאִחיד, ּכְ ם ְקצּוִצים ּבְ ּלָ רֹוׁש, ּכֻ בּו ֲעֵצי ּבְ ֶרְך ִנּצְ ְלאֶֹרְך ַהּדֶ

ּלֹא ָנעּו ְלׁשּום ַצד.  ָזקּוף, ׁשֶ

ַלְסִטיק,"  "ַהּכֹל ִמּפְ

ַגֲאָוה.  ִהְכִריז אֶֹזן ָהָמן ּבְ

י, ָאה...  ׁש ֲאִמּתִ "ִנְרֶאה ַמּמָ

ְסִריַח."  ֶבל ַהּמַ ר ַעל ַהּזֶ ּלֹא ְלַדּבֵ ַלְכֶלֶכת, ׁשֶ ִרים, ָלֲאָדָמה ָהְרטּוָבה ְוַהּמְ ץ ֶלָעִלים ַהּנֹוׁשְ ַהּקֵ

ִרים,"  ים ְיׁשָ ַקּוִ ֶרְך, ּבְ זּורֹות ְלאֶֹרְך ַהּדֶ ַטּנֹות, ַהּפְ ר ֶאת ָהֲאָבִנים ַהּקְ הּו ִסּדֵ "ִמיׁשֶ

ה ַמְרָטה.  ָלֲחׁשָ

ְמקֹוָמּה. ל ֶאֶבן ּבִ רּו ּכָ ּדְ ּסִ ים, ׁשֶ ים ְקַטּנִ פּוִפים ֲאָנׁשִ ֶרְך ָעְמדּו ׁשְ י ַהּדֶ ִצּדֵ ּבְ ו ִהְבַחּנּו, ׁשֶ ַרק ַעְכׁשָ

ָכה.  ֲחׁשֵ קַֹע ּוְלֵהָעֵלם ּבַ ָצְמֵתי ְרחֹובֹות, מֹוְנִעים ֵמַאְפרּוִרּיּות ַהּיֹום ִלׁשְ ְלקּו ּבְ ָנִסים ּדָ ּפָ

עֹון ֲעָנק.  ת ְרחֹוב ִהְתנֹוֵסס ׁשְ ּנַ ָכל ּפִ ּבְ

ֲאִני  י ַעל ַעְצִמי, ׁשֶ י. ְוָכַעְסּתִ ְמּתִ ִית, ְוֶטֶרם ִסּיַ ּבַ ְלַחן ָהֲעבֹוָדה ּבַ ַאר ִלי ַלֲעׂשֹות ַעל ׁשֻ ׁשְ ּנִ ָכל ָמה ׁשֶ י ּבְ ְרּתִ ו ִנְזּכַ ַעְכׁשָ

ָלִדים.  ֶאֶרץ ַהּיְ ִרים, ּבְ ּלֹא ַיַהְפכּו ִלְמֻבּגָ יל ְיָלִדים ׁשֶ טּויֹות, ְלַהּצִ ז ְזַמן ַעל ׁשְ ְמַבְזּבֵ

א,  "ַאּבָ

מֹו ֶיֶלד!"  ב ּכְ ה ׁשּוב לֹא חֹוׁשֵ ַאּתָ

ֵעיֶניָה ַהּצֹוֲחקֹות.  ְרָטה ּבְ י ּבַ ָנְזָפה ּבִ

ְך.  ּה ָיכֹל ְלַחּיֵ ּלָ ּגּוף ׁשֶ ָער ְוָכל ֵחֶלק ּבַ ְך ִעם ָהֵעיַנִים ְוַהּשֵׂ ִהיא ָיְדָעה ְלַחּיֵ

ְרָטה,  זֹאת ִהיא ּבַ ּכָ

רֹות.  ְרָטה ְמַדּבְ ל ּבַ ִנים ׁשֶ ר, ַהּפָ ֶנת אֹוֶסֶרת ְלַדּבֵ ּנֶ ַהּגַ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ּבְ

רֹון,  ּקָ ָלִדים ּבַ ְוַהּיְ

ְרָטה.  ל ּבַ ְרצּוִפים ׁשֶ ֶהם ֵמַהּפַ ּלָ ב ׁשֶ ּלֵ ְך, ָצֲחקּו ּבַ ֲחדּו ְלַחּיֵ ּפָ ֲאִפּלּו ׁשֶ

ה ְיָלִדים  ּמָ ֵעיַנִים, ְוָהיּו ֲאִפּלּו ּכַ ד ּבָ ב ְלַרּצֵ ָרק ׁשָ ִנים ֵהֵחּלּו ֶנֱעָלִמים, ַהּבָ ִנים ָהְלכּו ְוִהְתַרֲחבּו, ֲחִריֵצי ַהּפָ ו ַהּפָ ַעְכׁשָ

עֹוֵתיֶהם.  ֶאְצּבְ ֵחק ּבְ ִבים ּוְלׂשַ ֵהֵעּזּו ָלזּוז ַעל ַהּמֹוׁשָ ׁשֶ

י,"  "לּו ַרק ָיכְֹלּתִ

ָרַטן אֶֹזן ָהָמן ִלְפֵני ֶחֶבר ַהּמֹוִרים, 

ָבר לֹא  ים, ׁשּום ּדָ ְמיֹונֹות חֹוָלִנּיִ ָלִדים. ֵאיֶזה ֲחלֹומֹות, ֵאיֶזה ּדִ ָנה, זֹוִהי ֶאֶרץ ַהּיְ ָלִדים ִליׁשֹן. ׁשֵ "ָהִייִתי אֹוֵסר ַעל ַהּיְ

ֱאֶמת.  ּבֶ

ֶרְך ְלַהְפִסיק ֶאת ַהֲחלֹומֹות ָהֵאּלּו,  י ִלְמצֹא ּדֶ לּו ַרק ָיכְֹלּתִ

ָאה... 

ָלִדים." ַח ֶאת ַהּיְ ֱאֶמת ָהִייִתי ְמַנּצֵ ָאז ּבֶ
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ל אֶֹזן ָהָמן ְנאּומֹו ׁשֶ

ַמֲעֵלה ָהָהר.  ֶבת ּבְ ָסה ָהַרּכֶ ְך, ִטּפְ חֹׁשֶ ְיָלה, ּבַ ּלַ ּבַ

ית  יפּו ֶאת ּבֵ ִהּקִ בֹוהֹות ׁשֶ חֹומֹות ַהּגְ ָלִדים ִלְצּפֹות ּבַ ו ָיְכלּו ַהּיְ ה. ַעְכׁשָ ְסּגָ ר ַעל ַהּפִ ּקֵ ן ִליָלִדים ִהְזּדַ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ ּבֵ

ַחּלֹונֹות ִנְראּו סֹוָרִגים.  ֵהִאיר אֹוָתן. ּבַ ַסְנֵור ׁשֶ ֶפר, ּוָבאֹור ֶהָחָזק ְוַהּמְ ַהּסֵ

ר.  ּבֵ ַאף ֶיֶלד לֹא ּדִ

ֶבת.  ַרּכֶ ְך ּבָ ֶקט ְוחֹׁשֶ ָהָיה ׁשֶ

ית סַֹהר,"  מֹו ּבֵ "ֶזה ּכְ

ִמְלֵמל ֶיֶלד ָקָטן ֶאָחד. 

"ַהּסֹוָרִגים, 

לּו,"  ָלִדים לֹא ִיּפְ ַהּיְ ֵדי ׁשֶ ֶזה ַרק ּכְ

יב לֹו מֹוֶרה.  ֵהׁשִ

אֹור ָלָבן ְוָקסּום.  ָלִדים ּבְ ל ֶאֶרץ ַהּיְ ַמִים ּוְלָהִאיר ֶאת ּכָ ָ ָיֵרַח ָעגֹל ְוָגדֹול ֵהֵחל ַלֲעלֹות ְלֶאְמַצע ַהּשׁ

ה,"  יטּו ְלַמּטָ "ַהּבִ

ַרְמקֹוִלים.  ל אֶֹזן ָהָמן ּבָ ַמע קֹולֹו ׁשֶ ִנׁשְ

ּיֹות.  ְרּבִ ים ְוִעיר ַהּבַ ּקִ ְמּתַ ו ִלְראֹות ֶאת ַהר ַהֲחלֹומֹות, ֵעֶמק ַהּמַ ם ְיכֹוִלים ַעְכׁשָ "ַאּתֶ

ה ְזַמן,"  ֲאָבל לֹא ְלעֹוד ַהְרּבֵ

ל.  ְלּגֵ ְתּגַ ַמע ְצחֹוקֹו ַהּמִ ִנׁשְ

מֹו  ֶרת, ּכְ ֶרת ּוְמֻבּגֶ טּוָחה, ְמֻסּדֶ ֲהפְֹך ְלֶאֶרץ ׁשְ ּה ּתַ ּלָ ָלִדים ּכֻ ה, ְוֶאֶרץ ַהּיְ ּפָ ם ְמקֹומֹות ַאֲחרֹוִנים ֵאּלּו ֵיָעְלמּו ִמן ַהּמַ "ּגַ

ֲאִני אֹוֵהב.  ׁשֶ

י אֶֹזן ָהָמן לֹא אֹוֵהב ְקָסִמים. אֶֹזן ָהָמן לֹא  סּום, ּכִ ְראּו אֹותֹו ְוֶאת אֹורֹו ַהּקָ ָקרֹוב לֹא ּתִ ֵרַח, ּבְ לּו טֹוב ַעל ַהּיָ ּכְ ִהְסּתַ

ֵרַח.  ּיָ דֹולֹות ּוְמֵלאֹות ֲחלֹומֹות, ּבַ ֵעיַנִים ּגְ ילֹון, ּבְ ַעד ַלּוִ יִטים ִמּבַ ּטֹות ּוַמּבִ ּמִ ֹוְכִבים ּבַ אֹוֵהב ְיָלִדים ַהּשׁ

ֲעָנִנים.  ה ּבַ ֻכּסֶ ָלִדים ּתְ ל ֶאֶרץ ַהּיְ ָקרֹוב, ּכָ ּבְ

ֶמׁש ְוַלּכֹוָכִבים!"  ֶ ֵרַח, ַלּשׁ ַהּסֹוף ַלּיָ

חֹון.  ְמַחת ִנּצָ ׂשִ ָקָרא אֶֹזן ָהָמן ּבְ

ה.  ֵקִדּיָ ְ ָנה ּוְפִריחֹות ַהּשׁ ָ ְיָלה, עֹונֹות ַהּשׁ ֶמׁש ְוָהרּוַח, ַהּיֹום ְוַהּלַ ֶ ל ַהּשׁ ֵבי ָהרּוַח ׁשֶ פּוִפים ְלַמּצְ "ָאז, לֹא ִנְהֶיה יֹוֵתר ּכְ

אּו ֶאת  ָלִדים, ְולֹא ְיַמּלְ א ַאֲחָריו. ַהּכֹוָכִבים לֹא ִיְקְרצּו יֹוֵתר ַלּיְ קֹוְדמֹו, ּוְכֶזה ַהּבָ ל יֹום ּכְ ָבר. ּכָ ִמים ִיְהיּו אֹותֹו ּדָ ל ַהּיָ ּכָ

ְהֶיה ְקָצת יֹוֵתר ֲאפָֹרה ּוְרִציִנית.  ּיּוִרים ּתִ ּצִ ֶכת ּבַ ַחּיֶ ֶמׁש ַהּמְ ֶ ָאלֹות, ְוַהּשׁ ִמׁשְ ם ּבְ ִלּבָ
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יד:  ְיָלִדים לֹא יּוְכלּו יֹוֵתר ְלַהּגִ

חֶֹרף, ְוָלֵכן ֲאִני אֹוֵהב חֶֹרף,"  י ּבַ נֹוַלְדּתִ

ל אֶֹזן ָהָמן.  ַלְגֵלג ׁשֶ ִהְדֵהד קֹולֹו ַהּמְ

ירֹות ֶאת ֶהָעִלים ּוְמַלְכְלכֹות ֶאת ָהְרחֹובֹות.  ִ ּשׁ בֹות ַהּמַ ְ ַנּשׁ ָתו, ְוָהרּוחֹות ַהּמְ ל ַהּסְ ְכָלל ָצִריְך ֶאת ָהֶעֶצב ׁשֶ "ּוִמי ּבִ

י  א ַמֲעׂשֵ ה. ָאז ָהרֹאׁש ִמְתַמּלֵ רּוַע ִמּזֶ ָבר ּגָ יִזים, ָאה, ֵאין ּדָ ִריחֹות. ְיָלִדים ַעּלִ ַלל ּפְ ׁשְ ֵמַח ּבִ יז ְוׂשָ ּוִמי ָזקּוק ְלָאִביב ַעּלִ

ָלִדים  ּיְ ִיץ ַהּצֹוֵרב, ׁשֶ ֶבִכי. ְוַהּקַ ִמיד ּבְ יזּות ַהּזֹאת, ִנְגֶמֶרת ּתָ ָהַעּלִ אי יֹוְדִעים, ׁשֶ ם ַוּדַ ל ְיָלִדים. ַאּתֶ טּויֹות ׁשֶ ס ּוׁשְ ֻקְנּדָ

יִטים  לּום. ָאז, ַמּבִ ֶהם ּכְ יק ּבָ ר ְלַהְסּפִ ִאי ֶאְפׁשָ ָצִרים, ׁשֶ ִמים ַהּקְ ְכָלל לֹא לֹוְמִדים ּבֹו. ְוַהחֶֹרף ֶהָחׁשּוְך, ִעם ַהּיָ ּבִ

ָרִקים ְוָהְרָעִמים,  ִמיכֹות ַהַחּמֹות ֵמֵאיַמת ַהּבְ ּשְׂ ִלים ּבַ ְרּבְ ם ַהּיֹוֵרד, ִמְתּכַ ׁשֶ ּגֶ ַעד ַלַחּלֹונֹות ּבַ ים ִמּבַ ָלִדים ַהחֹוְלָמִנּיִ ַהּיְ

יל,  ִית ַחם, ָאח ּבֹוֵער ּוְמַרק ְיָרקֹות ַמְהּבִ ל ּבַ ֶקת ַעל ַהַחּלֹונֹות, ְוִזְכרֹונֹות ְרחֹוִקים ׁשֶ ּפֶ ְתּדַ יִבים ְלִיְלַלת ָהרּוַח ַהּמִ ַמְקׁשִ

ֶפר ְלַבד!"  ֵבית ַהּסֵ אן, ּבְ ֶהם, ּכָ ּלָ ַנֵהל ׁשֶ ִאיר אֹוִתי, ֶאת אֶֹזן ָהָמן, ַהּמְ ְיָתה ֵהם ִיְרצּו, ּוְלַהׁשְ ם. ַהּבַ ְעּתָ ַיְטִריפּו ֶאת ּדַ

רֹונֹו.  ָמעֹות ַהחֹוְנקֹות ֶאת ּגְ ר ַעל ַהּדְ ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ְמָעה אֹותֹו ְמַנּסֶ ַמְרָטה ׁשָ

ִביל ְיָלִדים,"  ׁשְ ה ּבִ ה עֹוׂשֶ ַאּתָ ל ָמה ׁשֶ "ּכָ

ב,  ַיּבֵ קֹולֹו ַהּמְ יְך אֶֹזן ָהָמן ּבְ ִהְמׁשִ

ל ְיָלִדים.  ָכה ֶזה ָהאִֹפי ׁשֶ ַחת טֹוָבה. ּכָ יבּו ְלָך, ָרָעה ּתַ ִמיד ָיׁשִ "ֵהם ּתָ

ִנים,  ֶפר ִליָלִדים ְמַעְצּבְ ֵבית ַהּסֵ ָלֵכן, ּבְ

אֹל,  ִאם ְרִציֶתם ִלׁשְ

ִרים,  ֱאֶמת ִלְמֻבּגָ ַהְפכּו ּבֶ ּתַ ׁשֶ ֲחלֹות. ַרק ּכְ ּמַ תֹות ְולֹא ּבַ ּבָ ַ ּשׁ ֻחְפׁשֹות, לֹא ּבַ ים ְולֹא ּבַ ַחּגִ ְיָתה, לֹא ּבַ לֹא חֹוְזִרים ַהּבַ

ר ִלְראֹות ֶאת ַההֹוִרים, לֹא ִליָלִדים.  ִרים ֻמּתָ ִרים. ַרק ִלְמֻבּגָ ֻבּגָ ִעיר ַהּמְ ְיָתה ְלהֹוֵריֶכם ּבְ ׁשּובּו ַהּבַ ּתָ

ֶלד רֹוֶאה ֶאת הֹוָריו:  ּיֶ ׁשֶ ַטח יֹוְדִעים ָמה קֹוֶרה ּכְ ם ּבֶ ַאּתֶ

א'ֶלה,  א'ֶלה, ִאּמָ ִאּמָ

הּוא ַמְתִחיל ִלְבּכֹות. 

י ּבֹו, ַהּכֹל הֹוֵלְך ְלִאּבּוד.  ִהְכַנְסּתִ ה, ְוָכל ַהִחּנּוְך ׁשֶ ִנּיָ מֹו ֻסְפּגָ ּלֹו הֹוֵפְך ִלְהיֹות ַרְך ּכְ ב ׁשֶ ָאז ַהּלֵ

ם ֶאת ַיְלֵדיֶכם  ם ַאּתֶ ְלחּו ּגַ ׁשּובּו ְלהֹוֵריֶכם ְוִתׁשְ ּתָ יַע ַהּיֹום ׁשֶ ְדֲאגּו ְיָלִדים, ֲאִני, אֶֹזן ָהָמן, ֵמִבין ֶאְתֶכם. ַיּגִ ֲאָבל ַאל ּתִ

ֲחֵקי ׁשֹוְדִדים."  ִמׂשְ ֲחקּו ּבְ ּלֹא ַיְחְלמּו ֲחלֹומֹות ַיְלדּות ִויׂשַ ֵדי ׁשֶ לּו ִחּנּוְך טֹוב, ּכְ ַקּבְ ּיְ ֵדי ׁשֶ י ּכְ ּלִ ֶפר ׁשֶ ְלֵבית ַהּסֵ

ָלִדים, ַעל ָהָהר..."  ְקֵצה ֶאֶרץ ַהּיְ ם, ּבִ "ׁשָ

ר.  ּטָ ְקׁשּוק ַהּקַ ל אֶֹזן ָהָמן ְלַהְדֵהד ִעם ׁשִ יְך קֹולֹו ׁשֶ ִהְמׁשִ

ף  יַע ַלּדַ הּוא ַיּגִ ָתה ׁשֶ ְך, ְוִחּכְ חֹׁשֶ ָאה ּבַ ל אֶֹזן ָהָמן. ִהיא ִהְתַחּבְ ה ׁשֶ ּפּור ַהּזֶ יב ְלָכל ַהּסִ ָבר לֹא ָהָיה ּכֹוַח ְלַהְקׁשִ ְרָטה ּכְ ְלּבַ

ּפּור.  ּסִ ָהַאֲחרֹון ּבַ

ִעים',  ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר 'ַחּיִ ית ַהּסֵ ַנֵהל ַהּטֹוב. הּוא ָהָיה ְמַנֵהל ּבֵ לּוא ַהּמְ יֹוֵתר, ּובֹו ּכָ מּור ּבְ ָ ית ַהּסַֹהר ַהּשׁ ם, ִנְמָצא ּבֵ "...ׁשָ

ָלִדים  ל ַהּיְ י ֶאת ּכָ ַנֵהל ַהּטֹוב, ְוֶהֱעַבְרּתִ תֹוכֹו ֶאת ַהּמְ י ּבְ ה ְלֵבית סַֹהר. ָאַסְרּתִ ֶפר ַהּזֶ ית ַהּסֵ י ֶאת ּבֵ ֲאִני ָהַפְכּתִ ַעד ׁשֶ

יַע לֹו ַמֲאַסר  ן ַמּגִ ְך ְיָלִדים, ַעל ּכֵ ּלֹא ִחּנֵ ֱאֶמת, ְמַנֵהל ַרע, ׁשֶ ַנֵהל ַהּטֹוב ָהָיה, ּבֶ ִנים. ַהּמְ ֶפר ִליָלִדים ְמַעְצּבְ ְלֵבית ַהּסֵ

עֹוָלם. 

ָלִדים."  ֵני ֶאֶרץ ַהּיְ ר ַעל ּפְ י ְלַפּזֵ ָבר ִהְתַחְלּתִ ּכְ ם, ֵמַעל ָהֲעָנִנים ׁשֶ ית ַהּסַֹהר ֵמִציץ, ׁשָ ְראּו ֶאת ּבֵ לּו טֹוב, ּתִ ּכְ ְסּתַ ִאם ּתִ

ם:  ֵ ּפֹות ֶאת ַהּשׁ ל ַהּמַ יִתי ִלְמחֹק ִמּכָ ם ִצּוִ "ֲאִני ּגַ

ִעים'.  ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ית ַהּסֵ 'ּבֵ
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ם ֶזה.  יר ׁשֵ ה ְלַהְזּכִ ֲאִני לֹא ַמְרׁשֶ

ו,  ֵמַעְכׁשָ

ם!  ֵ חּו ֶאת ַהּשׁ ּכְ ׁשְ ּתִ

רּור ְיָלִדים?  ּבָ

ה ֲעֵליֶכם,  ֲאִני ְמַצּוֶ

ּכַֹח!  ִלׁשְ

ה ֶיֶלד!"  ַאּתָ

ַרְמקֹול,  ָצַוח אֶֹזן ָהָמן ּבָ

ה!  ה! ַאּתָ ן, ַאּתָ "ּכֵ

ן ֵאֶליָך,  ּוֵ ֲאִני ִמְתּכַ

ַכְחּתָ אֹו לֹא?!  ׁשָ

יד ֶאת ָהֱאֶמת!"  ּגִ ּתַ

ר ֵאֶליָה.  אֶֹזן ָהָמן רֹוֶאה אֹוָתּה ֵמָהַרְמקֹול ּוְמַדּבֵ טּוָחה ׁשֶ ה ָהְיָתה ּבְ ַטּנָ יָנה ַהּקְ יּפִ ּפִ

ִרים ֲאֵליֶהם.  ִאּלּו לֹא ְמַדּבְ לּו ְלָאחֹור, ּכְ ּכְ ִהְסּתַ ָהיּו ְיָלִדים ׁשֶ

ׁשּו ְסִליָחה.  ְכחּו, ּוִבּקְ ּלֹא ׁשָ ֲאֵחִרים ִמְלְמלּו ׁשֶ

ְכחּו.  ן ׁשָ ּכֵ עּו, ׁשֶ ּבְ ה ִנׁשְ ּמָ עֹוד ּכַ

י אֹו לֹא.  ַכְחּתִ י ִאם ׁשָ ַחד, לֹא ָיַדְעּתִ ַוֲאִני ֵמרֹב ּפַ

ֶקט. ָהָיה ׁשֶ

ל אֶֹזן ָהָמן,  ע ְקָצת קֹולֹו ׁשֶ ו, ִנְרּגַ ַעְכׁשָ

יְך:  ְוהּוא ִהְמׁשִ

ֵלִויְזָיה נֹוף ְוֶטַבע  ּטֵ י. ֲאִני ַאְרֶאה ָלֶכם ּבַ ּנִ ֵאין ָלֶכם ָמה ְלַפֵחד ִמּמֶ ֱאֶמת ׁשֶ י, ּבֶ ּנִ ְפֲחדּו ִמּמֶ ְדֲאגּו ְיָלִדים, ַאל ּתִ "ַאל ּתִ

ַבע.  ְמקֹום ָלֵצאת ַלּטֶ ּבִ

ֶכם?  ְעּתְ ָמה ּדַ

ֶזה לֹא יֹוֵתר טֹוב? 

ָכה לֹא ִמְתַלְכְלִכים."  ָבִעים יֹוֵתר ָיִפים, ְוַגם ּכָ ֵלִויְזָיה ַהּצְ ּטֵ ּבַ ם יֹוְדִעים, ְיָלִדים ֲחמּוִדים, ׁשֶ ַאּתֶ
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ן ִליָלִדים ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ ּבֵ

ן. לֹא ָהָיה ֲאִפּלּו ִצּיּור  ם ּכֵ ִעים ֲאפִֹרים, ִוילֹונֹות ֲאפִֹרים, ּוִמְרָצפֹות ְוִקירֹות ֲאפִֹרים ּגַ גּוִרים ָמָצאנּו ַמּצָ ַחְדֵרי ַהּמְ ּבְ

ִטיַח.  ע, ִוילֹון אֹו ׁשָ ֶאָחד ַעל ַמּצָ

ְכלּוְך," ָכה לֹא רֹוִאים ֶאת ַהּלִ "ּכָ

רֹונֹות.  ְסּדְ ּמִ ל אֶֹזן ָהָמן ּבַ ל ְצחֹוקֹו ׁשֶ ְלּגֵ ִהְתּגַ

"ִצּיּוִרים," 

יְך,  ְמעּו אֹותֹו ַמְמׁשִ ׁשָ

ם אֹוִתי,  "ִהְצַחְקּתֶ

ּיּוִרים?  ּצִ ם יֹוְדִעים ָמה ְיָלִדים רֹוִאים ּבַ ַאּתֶ

ִמְפָלצֹות ּוְנִסיכֹות, ָאְזֵני ָהָמן ּוֵפיֹות טֹובֹות. 

ַהּכֹל ֵהם רֹוִאים." 

ּבּוי אֹורֹות.  ְך ָהָיה ּכִ יָג'מֹות. ַאַחר ּכָ ַח ְוִלְלּבֹׁש ּפִ ָהִיינּו נֹוָרא ֲעֵיִפים, ֲאָבל ַהּמֹוִרים ִהְכִריחּו אֹוָתנּו ְלִהְתַקּלֵ

ִלי ָלזּוז.  ְך, ּבְ חֹׁשֶ ה, ּבַ ּטָ ּמִ ב ּבַ ּכַ ּלֹא ָיְכלּו ְלֵהָרֵדם, ָהיּו ְצִריִכים ִלׁשְ ְיָלִדים ׁשֶ

"ֵאיפֹה ֲאִני?" 

י.  ְמּתִ ְרּדַ ּנִ י ִלְפֵני ׁשֶ ִמְלַמְלּתִ

ָלִדים,"  ֶאֶרץ ַהּיְ "ּבְ

ָתּה,  ּטָ יָבה ִלי ַמְרָטה ִמּמִ ֵהׁשִ

ׁשּוָבה.  ָלה ׁשּום ּתְ ֲאָבל לֹא ִקּבְ

טּויֹות,"  ל ַהֲחלֹומֹות ֶזה ׁשְ "ּכָ

ן ִליָלִדים  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ ין חֹומֹות ּבֵ ָלִדים, ּוְמַהְדֵהד ּבֵ ֲחלֹומֹות ַהּיְ ב ּבַ ל אֶֹזן ָהָמן, ִמְתַעְרּבֵ ַמע ְצחֹוקֹו ָהרֹוֵעם ׁשֶ ִנׁשְ

ַחר.  ַ ַעד ֲעלֹות ַהּשׁ

ּלֹא ָיׁשּובּו  ֶהם ׁשֶ ּלָ תֹוק ׁשֶ ִית ַהּמָ ד ְלַצד, חֹוְלִמים ַעל ַהּבַ ִכים ִמּצַ ָנָתם, ִמְתַהּפְ ׁשְ ִלים ּבִ ָלִדים, ּגֹוְנִחים ּוְמַיּלְ ְוַהּיְ

ְרצּוף ָאדֹם ְוכֹוֵעס, ּוְלַבּסֹוף, נֹוְפִלים ְלַרְגֶליָה ְוִנְכָנִעים.  ֲעַלת ּפַ ִמְפֶלֶצת ּבַ ִלְראֹותֹו. ֲאֵחִרים, ֶנֱאָבִקים ּבְ

ית:  ל מּוִזיָקה ִקְצּבִ ָלִדים ְלקֹוָלּה ׁשֶ מּו ַהּיְ ּכְ ּבֶֹקר, ֻהׁשְ ׁש ּבַ ׁשֵ ּבְ

"ָקִדיָמה ָלֲעבֹוָדה!" 

ַאג אֶֹזן ָהָמן,  ׁשָ
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לּות ּבֶֹקר."  ד ְלִהְתַעּמְ ד ְוָלֶרֶדת ִמּיָ ִים, ִלְלחֹץ ְלאֶֹזן ָהָמן ֶאת ַהּיָ ּנַ ׁש, ְלַצְחֵצַח ׁשִ "ְלִהְתַלּבֵ

ן ִליָלִדים.  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ֵבית ַהּסֵ ָבִרים ּבְ ֶזה ָהָיה ֵסֶדר ַהּדְ

טּויֹות!"  ְ "ִלְמחֹק ֶאת ַהֲחלֹומֹות ְוֶאת ַהּשׁ

ַתְרְנגֹול.  ָלִדים, ָנפּוַח ּכְ ין ַהּיְ ָקָרא, ְוִהְסּתֹוֵבב ּבֵ

ל ֲעבֹוָדה ְוִלּמּוִדים."  ים ׁשֶ ּיִ ים ָהֲאִמּתִ "ָקִדיָמה ַלַחּיִ

יַח. ִזיף, ָאבֹוָקדֹו ַוֲאַבּטִ ֶרד, ׁשְ ַחת ּוָבּה: ּתֶ ְרָטה מּול ַצּלַ ָבה ּבַ ֲארּוַחת ַהּבֶֹקר ָיׁשְ ּבַ

ִריָאה ָאה..."  "ֲארּוַחת ּבֶֹקר ּבְ

ר אֶֹזן ָהָמן,  ִזּמֵ

ָלִדים, ִלְבּדֹק ִמי לֹא אֹוֵכל.  ין ַהּיְ ְוָעַבר ּבֵ

יָטה ַעל ָהאֶֹכל.  ִהּבִ ׁשֶ י ִהְתעֹוְרָרה, ְוָרְצָתה ְלָהִקיא ּכְ קֹׁשִ ְרָטה ּבְ ּבַ

ה ָעֶליָה,  אֶֹזן ָהָמן ִצּוָ

ַחת.  ּלַ ּצַ ּבַ ל ָהאֶֹכל ׁשֶ ְגמֹר ֶאת ּכָ ּתִ ְלָחן ַעד ׁשֶ ֻ לֹא ָלקּום ֵמַהּשׁ

ַחת.  ּלַ ּצַ ִאיר ּבַ ן ִליָלִדים ָהָיה ָאסּור ְלַהׁשְ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ֵבית ַהּסֵ ּבְ

אֶֹזן ָהָמן ָאַמר, 

אֶֹכל לֹא זֹוְרִקים.  ְזּבּוז ְוׁשֶ ה ּבִ ּזֶ ׁשֶ

ֶטן,"  ר ִלְזרֹק אֶֹכל, ַרק ְלתֹוְך ַהּבֶ "ֻמּתָ

ִצְחֵקק אֶֹזן ָהָמן, 

ְטנֹו ָהָרָזה.  ף ֶאת ּבִ ְוִלּטֵ

עֹוָנּה.  ׁשְ ַמְרָטה ֵהִציָצה ּבִ

בֹות ֲאסּורֹות. ְחׁשֹב ַמְחׁשָ ּלֹא ּתַ ֵדי ׁשֶ ָעה, ּכְ ָ ָכל ֶרַגע ָמה ַהּשׁ ָלה ָהָיה ָלַדַעת ּבְ ּבְ ּקִ ָהעֶֹנׁש ׁשֶ

ה.  ל ַהּזֶ י ִנְסּבָ ְלּתִ ֲעֵמם ְוַהּבִ ׁשַ עּור ַהּמְ ִ ם ַהּשׁ ּיֵ ֵדי ִלְראֹות ָמַתי ִיְסּתַ עֹוָנּה ּכְ ׁשְ ֱאֶמת ֵהִציָצה ּבִ ֲאָבל ּבֶ

יׁש.  אֶֹזן ָהָמן ַיְרּגִ ִלי ׁשֶ ָפִרים, ּבְ ּסְ י ִצּיּוִרים ּבַ ְרּתִ ֲאִני ִצּיַ

ן ִליָלִדים לֹא ָהיּו ִצּיּוִרים, ַרק אֹוִתּיֹות.  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ ִסְפֵרי ּבֵ ּבְ

חִֹרים.  ְ ַעת ַהּשׁ ְגּבַ ִעיל ְוַהּמִ ן לֹא, ִעם ַהּמְ ן ְוׁשֵ ן ּכֵ אר, ׁשֵ י ֶאת אֶֹזן ָהָמן ְוָאְזנֹו ָהֲעצּוָמה, ְללֹא ַצּוָ ְרּתִ ִצּיַ

ְרָטה.  ֶפר ְלּבַ י ֶאת ַהּסֵ ֶהֱעַבְרּתִ

ָאדֹם.  ל אֶֹזן ָהָמן ְוָצְבָעה אֹותֹו ּבְ יָלה ֶאת ַאּפֹו ׁשֶ ִהיא ִהְגּדִ
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חֹוֵריֶהן.  ְתרֹוְצצֹות ּבְ עֹות, ַהּמִ ָ ֻרּשׁ חֹרֹות ְוַהּמְ ְ ה ֶאת ָהֵעיַנִים ַהּשׁ יׁשָ ַמְרָטה ִהְדּגִ

ְלֵסל.  ְסּתַ ל ַהֲהִליָכה ַהּמִ עֹות ָהֲעצּומֹות ּוַמּקֵ ּבָ ֵבָדה, ַהּטַ ֶרת ַהּכְ ְרׁשֶ ַ אֶֹזן, ַהּשׁ י ֲאִני ֶאת ֶהָעִגיל ּבָ ְוׁשּוב הֹוַסְפּתִ

ֲאָבל ָיַדְענּו, 

ְגרּות.  ֲעמּום ָהֲאֻרּכֹות ְמִחיׁשֹות ֶאת ַהּבַ ִ עֹות ַהּשׁ ְ ּשׁ ַמן לֹא ּפֹוֵעל ְלטֹוָבֵתנּו, ְוׁשֶ ַהּזְ ׁשֶ

ָכל ָהעֹוָלם,"  ֵדִלים ְיָלִדים ּבְ ָכה ּגְ "ּכָ

ַעם אֶֹזן ָהָמן,  יר ּפַ ִהְסּבִ

ָלִדים."  ֶאֶרץ ַהּיְ "לֹא ַרק ּבְ

ֲעמּום,"  ֲעמּום ְועֹוד ׁשִ "ׁשִ

יר.  ָהָיה חֹוֵזר ּוַמְסּבִ

ֲעמּום ָעמֹק ְוטֹוב,  "ַרק ׁשִ

כֹוחֹו,  ּבְ

ְלדּות,  ַלְחנֹק ֶאת עֹוַלם ַהּיַ

ִרים."  ִרים ּוְמֻסּדָ ְגרּות ְיׁשָ ֵלי ּבַ יב ַעל ָחְרבֹוָתיו, ִמְגּדְ ּוְלַהּצִ

עּור.  ִ ל ַהּשׁ ר ּכָ בֹוָהה, ְוִדּבֵ ָמה ּגְ מֹוֶרה ָעַמד ַעל ּבָ

ֵתַפִים ְמתּוחֹות ְלָאחֹור, ְוָאסּור ָהָיה ָלזּוז.  ב, ַהּכְ לּובֹות ֵמֲאחֹוֵרי ַהּגַ בֹות ִלְהיֹות ׁשְ ַדִים ָהיּו ַחּיָ ַהּיָ

ְלִמיד.  א ְלַגב ַהּתַ ּסֵ ֶעֶנת ַהּכִ ין ִמׁשְ ֶאְגרֹופֹו, ִאם ֵיׁש ֶרַוח ּבֵ ַהּמֹוֶרה ָעַבר ּוָבַדק ּבְ

ֵאלֹות.  ְ ַעְצָמם ַעל ַהּשׁ ֵאלֹות ָיפֹות, ְוַלֲענֹות ּבְ אֹל ׁשְ ד ֶאת ַהּמֹוִרים ִלׁשְ אֶֹזן ָהָמן ִלּמֵ

"ֵאיֶזה יֹום ַהּיֹום?" 

ָהָיה ַהּמֹוֶרה ׁשֹוֵאל, 

ַעְצמֹו.  ד קֹוֵפץ ְועֹוֶנה ּבְ ּוִמּיָ

ֵאלֹות ְוִלְתׁשּובֹות  יבּו ִלׁשְ בּו ְוִהְקׁשִ ְכָלל, ְולֹא ָזזּו, ַרק ָיׁשְ ְלִמיִדים ּבִ רּו ַהּתַ ּבְ ַע, לֹא ּדִ ָכל אֹותֹו ּבֶֹקר ָארְֹך ּוְמַיּגֵ ּבְ ְך ׁשֶ ּכָ

ַהּמֹוֶרה. 

ׁשּוָבה לֹא ָהְיָתה ְנכֹוָנה.  ה, ַאֶחֶרת ַהּתְ ִמּלָ ה ּבְ ל ַהּמֹוֶרה, ִמּלָ ׁשּוָבתֹו ׁשֶ ְלִמיד, ָהָיה ָעָליו ְלַנֵחׁש ֶאת ּתְ ַאל ּתַ ָבר ִנׁשְ ּכְ ׁשֶ ּכְ

ה!  "ַאּתָ

ּלֹא ֵמִבין!"  ה ׁשֶ ּתָ ּכִ ִחיִדי ּבַ ְלִמיד ַהּיְ ה ַהּתַ ַאּתָ

ּלֹא ָהָיה מּוָכן.  ְלִמיד ׁשֶ ָהיֹה אֶֹזן ָהָמן ׁשֹוֵאג ְלֶפַתע ַעל ּתַ

ְלִמיד ָהָיה ַמֲאִדים ּוַמְחִויר,  ְוַהּתַ

ַחד,  ַמְפִסיק ִלְנׁשֹם ֵמרֹב ּפַ

ה.   ּוֵמת ִמּבּוׁשָ
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ה,  ה ֲעֻמּקָ ר ִלְפנֹות, ַרק ְלַאַחר ִקּדָ ְלאֶֹזן ָהָמן, ָהָיה ֻמּתָ

ִתיָחה:  ּוְבִמּלֹות ַהּפְ

"ֲאדֹון אֶֹזן ָהָמן, 

ֱהָדר."  ַנֵהל ַהּנֶ ַהּמְ

ֶבֶרת.  ֵצרּוף ַמר אֹו ּגְ ָחה, ּבְ ּפָ ׁשְ ם ַהּמִ ׁשֵ ָלִדים ּבְ ּדֹו, ָקָרא ַלּיְ ְוהּוא, ִמּצִ

ה,  ַטּנָ ְרָטה ַהּקְ ל, ְלּבַ ְלָמׁשָ

הּוא ָקָרא: 

ְרד".  ֶבֶרת ְגרֹוְזּבָ "ּגְ

ְוִלי, 

הּוא ָקָרא: 

ְרד".  "ַמר ְגרֹוְזּבָ
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ָרחֹון ָצַצת ַהּסֵ ּפְ

ׁש  ְלדּות, ִנְתַיּבֵ ִאם לֹא ַנְחִזיר ֶאת רּוַח ַהּיַ טּות, ׁשֶ ה ׁשְ ה ַמֲעׂשֵ ִאם לֹא ַנֲעׂשֶ יְך. ׁשֶ ָכה לֹא נּוַכל ְלַהְמׁשִ ּכָ רּור ׁשֶ ָהָיה ּבָ

ִרים.  ְוַנֲהפְֹך ִלְמֻבּגָ

ית ַנְילֹון. ּקִ ה ִעם ׂשַ ּתָ ּכִ ּבֶֹקר ֶאָחד, הֹוִפיָעה ִלְכלּוִכית ּבַ

ָצַצת ֵסָרחֹון,"  "זֹאת ּפְ

יָרה ָלנּו,  ִהְסּבִ

ְוֵסְרָבה ְלַגּלֹות ֵאיְך ֵהִכיָנה אֹוָתּה. 

ה.  ּנָ ית, ְוֵריַח ֵסָרחֹון נֹוָרא ָעָלה ִמּמֶ ּקִ ינּו ַלּשַׂ ַחְפנּו ֶאת ַאּפֵ ּדָ

ה.  ּתָ ֲחַלל ַהּכִ ָבה ּבַ דֹוִני, ְורּוַח ְקִליָלה ָנׁשְ ָבָרק ׁשֵ דּו ּבְ ָלִדים, ָהֵעיַנִים ִרּצְ ֵני ַהּיְ ט ַעל ּפְ ֵ ּשׁ יִזים ֵהֵחּלּו ְלִהְתּפַ ִחּיּוִכים ַעּלִ

ּלֹו,  א ׁשֶ ּסֵ "ִנְזרֹק לֹו ֶאת ֶזה ִלְפֵני ַהּכִ

ק ַעל ֶזה,"  ְתַחּלֵ ּיִ ׁשֶ

ְצעֹוִני.  יַע ּפִ ִהּצִ

ּלֹו,"  ִויץ' ׁשֶ ְנּדְ "ַנְכִניס ֶאת ֶזה ְלתֹוְך ַהּסֶ

ִני.  ּקַ ָקָרא ַמְמּתַ

ְרצּוף.  ּפַ ב ִלְזרֹק לֹו ֶאת ֶזה ּבַ ֲעָסִני ָחׁשַ ּכַ

א: ּסֵ כֹון ֶזה ַעל ַהּכִ קֹום ַהּנָ ַהּמָ טּוָחה, ׁשֶ יָנה ָהְיָתה ּבְ יּפִ ּפִ

ב ַעל ֶזה,  ׁשֵ ּיֵ "ׁשֶ

י,"  יּפִ ה ּפִ ָעׂשָ ְוַיְחׁשֹב ׁשֶ

ִהיא ָצֲהָלה. 

י!"  "ּדַ

ָצֲעָקה ַמְרָטה. 

ה."  ָלָגן ַהּזֶ "ֲאִני לֹא מּוָכָנה יֹוֵתר ִעם ַהּבָ

ר ַעל ַהּלּוַח.  ִליָכה אֹוָתּה ָיׁשָ ָרחֹון ְוִהׁשְ ָצַצת ַהּסֵ ִהיא ָלְקָחה ֶאת ּפְ

ה.  ּתָ ָאז ִנְכַנס אֶֹזן ָהָמן ַלּכִ

ּוָרה.  ּשׁ ה, ַהּכֹל ָהָיה ִנְרֶאה ּכַ ִחּלָ ּתְ ּבַ
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ה.  ָפן ְמֻנּסֶ ׁשָ ְך, הּוא ִרְחֵרַח ֶאת ָהֲאִויר ּכְ ַאַחר ּכָ

ְמקֹומֹו, ְנִחיֵרי ַאּפֹו רֹוְטִטים,  ְך, ָעַמד עֹוד ֶרַגע ּבִ ַאַחר ּכָ

ֵכר...  ה ְלִהּזָ ְמַנּסֶ

ה.  ְזִויַע ַהּזֶ ר לֹו ָהֵריַח ַהּמַ ֵמֵאיפֹה ֻמּכָ

ִביק ּוַמְסִריַח נֹוֵזל ּוְמַטְפֵטף ָעָליו,  הּו ּדָ ֶ ּשׁ ּמַ ר הּוא רֹוֶאה לּוַח ׁשֶ ְמקֹום לּוַח ָנִקי ּוְמֻסּדָ ּבִ יט ַעל ַהּלּוַח ְוָרָאה ׁשֶ ִהּבִ ׁשֶ ּכְ

ר ֵאַרע.  ֵהִבין ֶאת ֲאׁשֶ

ס.  אֶֹזן ָהָמן לֹא ִהּסֵ

י.  ֶקט ַנְפׁשִ קֹר רּוַח ּוְבׁשֶ ַעל ּבְ ֵבי ֵחרּום ְוַלַחץ הּוא ּפָ ַמּצְ ּבְ

ַאל:  הּוא ׁשָ

ה ֶאת ֶזה?"  "ִמי ָעׂשָ

ה לֹא ָזז.  ּתָ ּכִ ַאף ֶיֶלד ּבַ

ַעם,  "ֲאִני ׁשֹוֵאל עֹוד ּפַ

ה ֶאת ֶזה?"  ִמי ָעׂשָ

ַעם ֵהִרים ֶאת קֹולֹו.  ַהּפַ

ַאף ֶיֶלד לֹא ָנע ְולֹא ָזע. 

"טֹוב, 

ל ַהַחּלֹונֹות,"  ִסְגרּו ֶאת ּכָ

ה.  הּוא ִצּוָ

ה ֶאת ֶזה."  ידּו ִלי ִמי ָעׂשָ ּגִ ּתַ ה, ַעד ׁשֶ ֵריַח ַהּזֶ ו ּבָ מּותּו ַעְכׁשָ ם ּתָ "ַאּתֶ

ֶלת ֵמֲאחֹוָריו.  ה, ְוָנַעל ֶאת ַהּדֶ ּתָ הּוא ָיָצא ֵמַהּכִ

ִמים.  י נֹוׁשְ קֹׁשִ ה, ּבְ ּתָ ּכִ ְבנּו ּבַ ָיׁשַ

ָבר ֵהֵחל ְלַהֲאִדים,  ְטּפּוִטית ּכְ ל ּפִ ּה ׁשֶ ַאּפָ

ל ֶרַגע,  ה ּכָ ׁשָ לֹוָנה ִהְתַעּטְ ְלּגֵ ּגַ

ּה.  ּה ֶאת ַאּפָ ָתה ּבָ ָלָגָנה ָמְצָאה ִמְמָחָטה, ְוִכּסְ ּוּבָ

ם  ּלָ ד ּכֻ ה ֶאת ֶזה, ֲאָבל ִמּיָ הּוא ָעׂשָ יד ׁשֶ הּוא ַיּגִ יַע ׁשֶ נֹוִני ְוִהּצִ נֹות, לֹא ָיְכלּו יֹוֵתר ִלְסּבֹל ֶאת ָהֵריַח, ָקם ַמּתָ ַהּבָ ׁשֶ ּכְ

ּתֹק.  ב ְוִיׁשְ ׁשֵ ּיֵ ָאְמרּו לֹו, ׁשֶ

ִרים.  ּבָ ְלִמיִדים לֹא ִנׁשְ ַהּתַ ף ָהֵריַח, נֹוַכח אֶֹזן ָהָמן ָלַדַעת ׁשֶ ַמן, ְוִהְתַנּדֵ ָחַלף ַהּזְ ָכל ׁשֶ ּכְ

ְרָטה ְלַחְדרֹו.  הּוא ָקָרא ְלַמְרָטה ּוּבַ

ּבֹר אֹוָתן.  ָהָיה לֹו חּוׁש ֵריַח ְלַזהֹות ַמְנִהיֵגי ֶמֶרד, ְוהּוא ֶהְחִליט ִלׁשְ

ָתה ֶאת ֶזה.  ִהיא ָעׂשְ ֲאחֹוָתּה ָאְמָרה לֹו, ׁשֶ ְרָטה ְלַחְדרֹו, ְוָאַמר ָלּה, ׁשֶ קֶֹדם ִהְכִניס ֶאת ּבַ

ָתה ֶאת ֶזה.  ִהיא לֹא ָעׂשְ יָבה, ׁשֶ ְרָטה ֵהׁשִ ּבַ

ָתה ֶאת ֶזה,  "ָאז אּוַלי ֲאחֹוֵתְך ָעׂשְ

ָמה?"  ה ִהיא טֹוֶפֶלת ָעַלִיְך ֶאת ָהַאׁשְ י ַאֶחֶרת, ָלּמָ ּכִ

ה ֶאת ֶזה,"  "ֲאִני לֹא יֹוַדַעת ִמי ָעׂשָ

קֹר רּוַח.  ה ּבְ ַטּנָ ְרָטה ַהּקְ יָבה לֹו ּבַ ֵהׁשִ
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ה ִהיא אֹוֶמֶרת,  "ָאז ָלּמָ

ית?"  ַאּתְ ָעׂשִ ׁשֶ

ן אֶֹזן ָהָמן.  ִהְתַחּנֵ

ַטח ִהיא,  "זֹו ּבֶ

ַאֶחֶרת לֹא ָהְיָתה ַמֲעִליָלה ָעַלִיְך." 

ֱאֶמת לֹא יֹוַדַעת.  ִהיא ּבֶ ְכֵתֶפיָה, ְוָאְמָרה, ׁשֶ ָכה ּבִ ֲחנּוָניו. ִהיא ָמׁשְ ה ִמּתַ ׁשָ ְרָטה לֹא ִהְתַרּגְ ּבַ

יל.  ְרּגִ ה ָלּה ֶאת אֹותֹו ַהּתַ ָאז ָקָרא אֶֹזן ָהָמן ְלַמְרָטה, ְוָעׂשָ

ָתה ֶאת ֶזה.  ִהיא ָעׂשְ ָרה לֹו, ׁשֶ ְרָטה ִסּפְ ּבַ הּוא ָאַמר ָלּה, ׁשֶ

ָתה ֶאת ֶזה.  ִהיא לֹא ָעׂשְ ֲעמּום, ׁשֶ ׁשִ יָבה לֹו ּבְ ַמְרָטה ֵהׁשִ

ה,  ַטּנָ ָכל זֹאת ֲאחֹוֵתְך ַהּקְ "ָאז אּוַלי זֹו ּבְ

ַטח ׁשֹוֵבָבה,"  ִהיא ּבֶ

ֶדֶרְך ַאֶחֶרת.  ה אֶֹזן ָהָמן ּבְ ִנּסָ

ָצצֹות ֵסָרחֹון.  י ּפְ ֲאִני ָהִייִתי ֶיֶלד, ָהִייִתי ׁשֹוָבב, ְוָזַרְקּתִ ׁשֶ ם ּכְ "ּגַ

ָמה ֵיׁש? 

ֶזה לֹא נֹוָרא." 

ֵעיַנִים נֹוְזפֹות,  יָטה ּבֹו ּבְ ַמְרָטה ִהּבִ

ּוָפְלָטה: 

"ֶזה נֹוָרא ְמאֹוד!" 

ץ.  ּוֵ אֶֹזן ָהָמן ִהְתּכַ

"טֹוב," 

ָאַמר אֶֹזן ָהָמן, 

י ִצּפֹוִרים  ּתֵ ְך ַאְרִויַח ׁשְ ה. ּכָ ה ַהּזֶ ֲעׂשֶ ה ֶאת ַהּמַ ָעׂשָ ִביל ִמי ׁשֶ ׁשְ ל ֶאת ָהעֶֹנׁש, ּבִ "ֲאִני ֶאְתּפֹס ִלי ֶיֶלד ֶאָחד, ְוהּוא ְיַקּבֵ

ה.  ַמּכָ ּבְ

ם ִיְלְמדּו ֶלַקח,  ּלָ ּכֻ

ָמה."  י ַאׁשְ ם ָימּות ֵמִרְגׁשֵ ה, ּגַ ֲעׂשֶ ה ֶאת ַהּמַ ָעׂשָ ֶלד ׁשֶ ְוַהּיֶ

ְרָטה ָלבֹוא ִאּתֹו.  ה ַעל ּבַ ֲחָדִרים, ְוִצּוָ ָלִדים ּבַ ל ַהּיְ אֶֹזן ָהָמן ָנַעל ֶאת ּכָ

ֵבית  קֹום ֶאָחד ּבְ ָלל, ָנַהג אֶֹזן ָהָמן ְלהֹוִביל ְיָלִדים ִמּמָ ֶדֶרְך ּכְ ֶפר. ּבְ ית ַהּסֵ ה ְלַגג ּבֵ ַטּנָ ְרָטה ַהּקְ ס ְוָעָלה ִעם ּבַ הּוא ִטּפֵ

אֶֹזן. ֶרְך, ּבָ ל ַהּדֶ ְרָטה הּוא לֹא ָנַגע, ּכָ אֶֹזן. ֲאָבל ְלּבַ ֶפר ְלָמקֹום ַאֵחר, ּבָ ַהּסֵ

ִרים לֹא ְמִביִנים. ִמין  ֻבּגָ ּמְ ל ְיָלִדים, ׁשֶ ֶזה ׁשֶ ר לֹו, ְלַהְכִאיב ָלּה. ִמין סֹוד ּכָ ּלֹא ִאְפׁשֵ ְרָטה, ׁשֶ ּבַ רּור ּבְ הּו לֹא ּבָ ֶ ָהָיה ַמּשׁ

ִביב  ָפַתִים, ִמּסָ ֶזה ַעל ַהּשְׂ ְרָטה ֶקֶסם ּכָ ִמיד ָהָיה ְלּבַ ִרים לֹא ִיְכֲעסּו ָעָליו. ּתָ ֻבּגָ ּמְ ֶלד, ׁשֶ ֹוֵמר ַעל ַהּיֶ ּשׁ ֶזה ׁשֶ ֶקֶסם ּכָ

ל ְיָלִדים, ֲאָבל הּוא לֹא ָהָיה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות  ָסִמים ָהֵאּלּו ׁשֶ ֵנא ֶאת ַהּקְ ּמֹות. אֶֹזן ָהָמן ׂשָ ֵאזֹור ַהּצַ ָלֵעיַנִים ּוִבְמֻיָחד ּבְ

ָבר ֶנֶגד ֶזה.  ׁשּום ּדָ

ֶסם,  ִבי ַאַחר ַהּקֶ ג, ִהיא ָהְלָכה ְלָפָניו, ְוהּוא ָהַלְך ׁשֶ ְדֵרגֹות ֶאל ַהּגַ ּמַ סּו ּבַ ּפְ ּטִ ׁשֶ ו, ּכְ ַעְכׁשָ

ְמַמְלֵמל ְלַעְצמֹו: 
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ם, ָמה ֶזה ּפֹה, ַאְפָלָיה?!  מֹו ְלֻכּלָ יַע ָלּה עֶֹנׁש ּכְ "ַמּגִ

יֹוֵתר,  ה ָחמּור ּבְ ָתה ַמֲעׂשֶ ִהיא ָעׂשְ

ין." ָכל ֻחְמַרת ַהּדִ ְך, ּבְ ְוֵתָעֵנׁש ַעל ּכָ

ג,  ב ַעל ַהּגַ ּצַ ּנִ ְרָטה ְלַעּמּוד ׁשֶ ר ֶאת ּבַ הּוא ָקׁשַ

ְוָאַמר ָלּה, 

מּות,  ּתָ ֵאר ַעד ׁשֶ ָ ּשׁ אן ּתִ ּכָ ׁשֶ

ה ֶאת ֶזה.  ה לֹו ִמי ָעׂשָ ַגּלֶ ּתְ אֹו ַעד ׁשֶ

ֲערֹוֶתיָה.  ב ָהרּוַח ָסַטר ִלְלָחֶייָה ּוָפַרע ֶאת ׂשַ ַ ְרָטה, ּוַמּשׁ ל ּבַ ק ׁשֶ ַהּקֹר ִצְמֵרר ֶאת ּגּוָפּה ַהּדַ

ֵבד עֹוֵמד ִלּפֹל.  ם ּכָ ׁשֶ ּגֶ ַמִים, ְוָרֲאָתה, ׁשֶ ָ ִהיא ֵהִריָמה ֶאת ֵעיֶניָה ַלּשׁ

ה ַהּזֹאת,  ׁשָ ּקָ ְחִזיר אֹוָתּה ֵאָליו. ְוַהּבַ ּיַ ה ֵמֱאלֹוִהים ׁשֶ ׁשָ ה ְזַמן ַמֲעָמד, ּוִבּקְ ּלֹא ּתּוַכל ְלַהְחִזיק ַהְרּבֵ ִהיא ָיְדָעה, ׁשֶ

יָה ָנְקׁשּו ִמּקֹר.  ּנֶ ִ ּשׁ ְרָטה, ַאף ׁשֶ ל ּבַ ָפֶתיָה ׁשֶ ֶהֶעְלָתה ִחּיּוְך ַעל ׂשְ

ַקע אֹור ַאֲחרֹון.  ֶטֶרם ִיׁשְ ׂשֹות ְמקֹום ִמְסּתֹור ּבְ ַמִים ּוְמַחּפְ ָ ּשׁ ּפֹוִרים ֶהָעפֹות ּבַ ּצִ יָטה ּבַ ִהיא ִהּבִ

ִהיא ָקְרָאה: 

יָנה..."  יּפִ ֲעָסִני... ּפִ לֹוָנה... ּכַ ְלּגֵ "ַמְרָטה... עֶֹפר... ּגַ

ָלִדים.  ֵקטֹות ֶאל ַחְדֵרי ַהּיְ ְ א ֶאת ְקִריאֹוֶתיָה ַהּשׁ ּשָׂ ָהרּוַח ּתִ ָתה, ׁשֶ ְוִקּוְ

ּלֹות.  ָניו, ְוהֹוֵפְך אֹוָתן ִלְוַרְדַרּדֹות ַוֲעַגְלּגַ ּפּוק ַמְרִחיב ֶאת ּפָ ּסִ ׁשֶ ַחְדרֹו, ּכְ אֹותֹו ְזַמן, ִהְסּתֹוֵבב אֶֹזן ָהָמן ּבְ ּבְ

הּוא ָיַדע, 

ָרחֹון,  ָצַצת ַהּסֵ ה לֹו ִמי ָזַרק ֶאת ּפְ ֵבר ּוְתַגּלֶ ָ ּשׁ ְרָטה ּתִ ּבַ אֹו ׁשֶ

ִתים.  ָלִדים ַהּמֵ ָעָבר ִליָלִדים ֲאֵחִרים, ְלֶאֶרץ ַהּיְ ָבר ּבֶ ה ּכְ ָעׂשָ ִפי ׁשֶ ַלח אֹוָתּה, ּכְ הּוא ִיׁשְ אֹו ׁשֶ

ָתה,  ַמִים, ְוִחּכְ ָ ָאה ֵעיֶניָה ַלּשׁ ָכה. ָנׂשְ ְתָקה ָלּה, ְוִחּיְ ָלִדים. ִהיא ׁשָ ָבר ִלְקרֹא ְלַמְרָטה, ְלעֶֹפר ּוְלֶיֶתר ַהּיְ ְרָטה ָחְדָלה ּכְ ּבַ

ח אֹוָתּה ְלָמקֹום ַחם ְוָנִעים.  הּו ָיבֹוא ְוִיּקַ יׁשֶ ּמִ ׁשֶ

ם  ּבֹר ּוְלַעּקֵ ְחֵרר, ִלׁשְ ּתַ ּסּו ְלִהׁשְ ּנִ ל ְיָלִדים, ׁשֶ ים ׁשֶ ָתה ּבֹו ִסיָמֵני ָיַדִים ַרּבִ ָרה ֵאָליו, ְוִגּלְ ְקׁשְ ּנִ יָטה ַעל ָהַעּמּוד ׁשֶ ִהיא ִהּבִ

ָדִלים.  ָכל ִמיֵני ּגְ ה, ָהיּו ְטִביעֹות ַרְגַלִים ּבְ חֶֹסר ַהְצָלָחה. ַעל ָהִרְצּפָ ֶאת ָהַעּמּוד ֶהָחָזק, ּבְ

ָכל ַלְיָלה.  ים ּבְ ִתים, ְיָלִדים ַרּבִ ָלִדים ַהּמֵ אֶֹזן ָהָמן ׁשֹוֵלַח ְלֶאֶרץ ַהּיְ רּור ׁשֶ ָהָיה ָלּה ּבָ

ְיָלה  ּה ֶאת ַמְרָטה, עֶֹפר ְוַיְלֵדי ַהּלַ ֶבת ָלַקַחת ִאּתָ ים, ִהיא ַחּיֶ ַחּיִ ה ּבַ ֵצא ִמּזֶ ִאם ּתֵ ָאלֹות, ׁשֶ ׁשְ ָעה ְלכֹוַכב ַהּמִ ּבְ ִהיא ִנׁשְ

ַעְצָמם.  ַער ּבְ ַ לֹום, ְוִלְסּגֹר ֶאת ַהּשׁ ֵדי ַלֲעזֹר ָלֶהם לֹוַמר ׁשָ ִתים, ּכְ ָלִדים ַהּמֵ ע, ְלֶאֶרץ ַהּיְ ְלַמּסָ

ּלֹא ְיַפֲחדּו. ֲאָבל  ֵדי ׁשֶ ם ָהַאֲחרֹוָנה, ּכְ ַדְרּכָ הֹוְלִכים ָלמּות, ּבְ ה ְיָלִדים ׁשֶ ן ְמַלּוֶ יֶטר ּפֵ ַעם, ֵאיְך ּפִ ְרָאה ּפַ ּקָ ִהיא ָזְכָרה, ׁשֶ

ַער.  ַ ַעְצָמם, ְואּוַלי, הּוא ָסַגר ָלֶהם ֶאת ַהּשׁ ַער ּבְ ַ ן נֹוֵתן ָלֶהם ִלְסּגֹר ֶאת ַהּשׁ יֶטר ּפֵ טּוָחה, ִאם ּפִ ִהיא לֹא ָהְיָתה ּבְ
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הֹוֵלְך ָלמּות ֶאת  ֶלד ׁשֶ ל ָעצּום ֶזה, ִאם ֲאֵחִרים סֹוְגִרים ַלּיֶ ִהיא הֹוֶלֶכת ָלמּות, ִהיא יֹוַדַעת ֵאיֶזה ֶהְבּדֵ ׁשֶ ו, ּכְ ֲאָבל ַעְכׁשָ

ַעְצמֹו.  ַער ּבְ ַ הּוא ִנְפָרד ְוסֹוֵגר ֶאת ַהּשׁ ַער, אֹו ׁשֶ ַ ַהּשׁ

ִתים, ְיכֹוִלים ִלְהיֹות:  ּמֵ ַרק ְיָלִדים ׁשֶ ְרָטה ֵהִביָנה, ׁשֶ ּבַ

ִרים,  ם ְיָלִדים, ְוַגם ְמֻבּגָ ּגַ

ֵעת ּוְבעֹוָנה ַאַחת.  ּבְ

מּוָרה ַאְך ְוַרק ָלֶהם.  ְ זֹאת ְזכּות ַהּשׁ

ו,  ַעְכׁשָ

ֶרת,  ה ְוַגם ְמֻבּגֶ ם ַיְלּדָ ִהיא ּגַ ׁשֶ ּכְ

ָלִדים,  ִהיא ָקְרָאה ַלּיְ

ִרים.  ִמיד ְיָלִדים, ְולֹא ְלִהְתָיֵאׁש ְוַלֲהפְֹך ִלְמֻבּגָ ֵאר ּתָ ָ ְלִהּשׁ

ָמה ְקׁשּוָרה ָלַעּמּוד.  ְרָטה ִנְרּדְ ּבַ

ִקיָפה ֵמָרחֹוק,  ָלִדים. ִהיא ִהׁשְ ִהיא רֹוָאה ֶאת ֶאֶרץ ַהּיְ ַעם ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ּזֹו ַהּפַ ָעְצָמה ֶאת ֵעיֶניָה, ָיְדָעה, ׁשֶ ִלְפֵני ׁשֶ

ְרֶמל.  ז ַהחֹול ּוְלֵעֶבר ַהר ַהּכַ ַאְרּגַ ּבְ ִית ׁשֶ ַגְעּגּוַע, ְלֵעֶבר ַהּבַ ּבְ

ֲאָלה:  ִהיא ׁשָ

ו?"  ה ַעְכׁשָ "ָמה ַמְרָטה עֹוׂשָ

יל אֹוָתּה, ְולֹא ְיכֹוָלה.  ה ְלַהּצִ ַטח ָנֲעלּו ָלּה ֶאת ַהֶחֶדר, ְוָסְגרּו ָלּה ֶאת ַהַחּלֹון, ְוִהיא ְמַנּסָ ּבֶ

ִהיא ָאְמָרה ַלֲאחֹוָתּה, 

ָלִדים, ּוְלַהְחִזיר ְקָצת  ָתה ְלַהְצִחיק ֶאת ַהּיְ ּסְ ּנִ ָמה ׁשֶ י ִהיא לֹא ֲאׁשֵ ִנים ָואֶֹפן, ּכִ ׁשּום ּפָ ָמה, ּבְ יׁש ַאׁשְ ְרּגִ ּלֹא ּתַ ׁשֶ

ם.  ׁשֹוְבבּות ְלִלּבָ

ב  ְקּבּוק ִעם ִמְכּתָ ִליִכים ּבַ ׁשְ ל ְסִפינֹות ְטרּופֹות, ַהּמַ ִחים ׁשֶ ַמּלָ ָרה ּבְ ָלִדים, ְוִנְזּכְ יקֹות ִעם ָהרּוַח ְלָכל ַהּיְ ְלָחה ְנׁשִ ִהיא ׁשָ

יַע ַלחֹוף.  ַעם ַיּגִ ּפַ ִתְקָוה, ׁשֶ ְלָים סֹוֵער, ּבְ

ָכה.  ִהיא ָעְצָמה ֶאת ֵעיֶניָה, ְוִחּיְ

ם, ִהיא ָהְיָתה מּוָכָנה ָלמּות.  ּלָ ְפְרָדה ִמּכֻ ּנִ ֵעת, ְלַאַחר ׁשֶ ּכָ

עֹות.  ָתה ְלָהִזיז ֶאת ָהֶאְצּבָ ְ ְמַעט ְקפּואֹות, ְוִהיא ִהְתַקּשׁ ָבר ָהיּו ּכִ ּפֹות ַרְגֶליָה ּכְ ּכַ

ה ְיָלִדים:  ּקֹוֶרה ְלַהְרּבֵ מּות, ִיְקֶרה ָלּה ָמה ׁשֶ ִהיא ּתָ ֶרַגע ׁשֶ ּבָ ִהיא ָיְדָעה, ׁשֶ

ֵאִבים,  ֶבל ְוַהּכְ ַהּסֵ ׁשֶ

ִרים,  הֹוְפִכים אֹוָתם ִלְמֻבּגָ

ל אֶֹזן ָהָמן.  ְכִנית ַהּסֹוִפית ׁשֶ ְוֶזה ָהָיה ֵחֶלק ֵמַהּתָ

ָלִדים.  ל ַהּיְ ְרָטה ִלְפֵני ּכָ יג ֶאת ּבַ ַחר, הּוא ַיּצִ ם ִעם ׁשַ ּכֵ ָמָחר, ַהׁשְ

ֵאב ְוֶעֶצב נֹוָרא.  ַעת ּכְ א ִעם ַהּבָ ָפַתִים, ֶאּלָ ִהיא לֹא ֵמָתה ִעם ִחּיּוְך ַעל ַהּשְׂ ְכחּו, ׁשֶ ֵהם ִיּוָ

ֵאר ְיָלִדים.  ָ ר ָלֶנַצח ְלִהּשׁ ִאי ֶאְפׁשָ ָלִדים, סֹוף-סֹוף, ׁשֶ ְכְנעּו ַהּיְ ּתַ ָאז ִיׁשְ

ה,  ֶצף ַהַחּמָ ְטַית ַהּקֶ ְיָלה ְלַאְמּבַ ל ַיְלֵדי ַהּלַ ָפַתִים. ִהיא ָחְלָמה ֵאיְך ָקְפָצה ִעם ּכָ ָמה ִעם ִחּיּוְך ַעל ַהּשְׂ ְרָטה ִנְרּדְ ֲאָבל ּבַ

ם.  ְוֵאיְך ִלְכלּוִכית לֹא ָרְצָתה ִלְקּפֹץ ִאּתָ
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ֶרת ֵאֶליָה.  ְרָטה ָעָפה ְסִביָבה ּוְמַדּבֶ ּמַ ְך ִהיא ָחְלָמה ׁשֶ ַאַחר ּכָ

ִהיא ָאְמָרה:

ְרָטה!  ְרָטה! ּבַ "ּבַ

יל אֹוָתְך.  אנּו ְלַהּצִ ּבָ

ְתעֹוְרִרי!  ְתעֹוְרִרי! ּתִ ּתִ

ְחֵרר ֶאת ַהֲחָבִלים." ַעְזִרי ָלנּו ְלׁשַ ּתַ

יר ֶאת  ת ֵמֵהיָכן ְלַהְתִחיל ְלַהּתִ ׂשֶ ֱאֶמת, ֶאת ַמְרָטה הֹוֶלֶכת ְסִביָבּה, ְמַחּפֶ ְקָחה ֶאת ֵעיֶניָה ְוָרֲאָתה, ּבֶ ְרָטה ּפָ ּבַ

ַהֲחָבִלים. 

 ? "ֵאיְך ָיַדְעּתְ

ה?"  ְעּתְ ֵהּנָ ֵאיְך ִהּגַ

ִמְלְמָלה, 

תֹוק.  ֵדי לֹא ְלַהְפִסיד ֶאת סֹוף ַהֲחלֹום ַהּמָ ָבה ַלֲעצֹם ֶאת ֵעיֶניָה ּכְ ְוׁשָ

ְרָטה ָעְצָמה ֶאת ֵעיֶניָה  ֶלת. ֲאָבל ּבַ ֶרְך ַהּסֹוָרִגים ְוִלְפּתַֹח ָלּה ֶאת ַהּדֶ יָנה ִהְצִליָחה ַלֲעבֹר ּדֶ יּפִ ּפִ ָרה ָלּה, ׁשֶ ַמְרָטה ִסּפְ

ל ַהֲחָבִלים.  יר ֶאת ּכָ ָמה ְלַהּתִ ְרָטה ִסּיְ ּמַ יָכה ַלְחלֹם, ַעד ׁשֶ ְוִהְמׁשִ

ָנה.  ָתה ֶאת ַעְצָמּה ְיׁשֵ ָתּה, ְוָעׂשְ ַחר, ֲחָזָרה ְלִמּטָ ְרָטה, ִעם ׁשַ ָבה ּבַ ּנְ ָאז ִהְתּגַ

ג.  חֹון ַלּגַ ִחּיּוְך ִנּצָ ר, ָעָלה אֶֹזן ָהָמן ּבְ ְסּדָ ּמִ ִרים ּבַ ָבר ְמֻסּדָ ָלִדים ָהיּו ּכְ ל ַהּיְ ּכָ ׁשֶ ּבֶֹקר, ּכְ ם ּבַ ּכֵ ְלָמֳחָרת, ַהׁשְ

ְרָטה.  ם ֶאת ּבַ הּוא לֹא ָמָצא ׁשָ

"ָמה ֶזה?!" 

ֶבָהָלה.  ָצַרח ּבְ

ַאל אֹוָתּה:  ְרָטה ְוׁשָ הּוא ָקָרא ְלּבַ

"ָמה ָקָרה?!"

ם ִהיא לֹא ְמִביָנה.  ּגַ ִהיא ָאְמָרה ׁשֶ
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ה ִהיא,  ִתים. ְוִהּנֵ ָלִדים ַהּמֵ ֶאֶרץ ַהּיְ ְפַקח ֶאת ֵעיֶניָה ּבְ ּתִ טּוָחה ׁשֶ ָמה ִעם ִחּיּוְך ַעל ָהַעּמּוד, ְוָהְיָתה ּבְ ִהיא ִנְרּדְ

ָתּה.  ִמּטָ ּבֶֹקר, ּבְ ּבַ

ַטח ָהָיה ְסָתם ֲחלֹום ַרע.  ֱאֶמת, ְוֶזה ּבֶ ה לֹא ָהָיה ּבֶ ּפּור ַהּזֶ ל ַהּסִ ּכָ ָאז ֵהִביָנה, ׁשֶ

"אֹו, 

ה,"  ִנּיָ ְ רּות ַהּשׁ ְוזֹאת ָהֶאְפׁשָ

ְרָטה,  ה ּבַ יׁשָ ִהְדּגִ

ֵעיֶניָה,  ד ּבְ דֹוִני ִרּצֵ ְוִזיק ׁשֵ

ִדים ְורּוחֹות."  ֱאֶמת ׁשֵ ׁש ּבֶ ּיֵ "ׁשֶ

"לֹא! לֹא!" 

ָצַעק אֶֹזן ָהָמן. 

טּויֹות ָהֵאּלּו ֵמָהרֹאׁש." ְ ל יֹום ֲאִני ָעֵמל ְלהֹוִציא ָלֶכם ֶאת ַהּשׁ "ּכָ

ַעם:  ּלֹו ָאדֹם ִמּזַ ג, ּכֻ הּוא ָרץ ַעל ַהּגַ

ִדים!  "ֵאין ׁשֵ

ֵאין רּוחֹות!" 

חֹוק,  ִעים ִמּצְ ּקְ ר ִמְתּפַ ְסּדָ ּמִ עֹוְמִדים ּבַ ָלִדים ׁשֶ ְוַהּיְ

ַמְקֵהָלה:  ְועֹוִנים לֹו ּבְ

"ֵיׁש אֶֹזן ָהָמן, 

ם ֵיׁש!"  ֵיׁש ּגַ

ֶלת,  ל ּדֶ ה ׁשֶ ג, ִלְטִריָקה ֲאֻיּמָ ׁשֹוְטטֹות ַעל ַהּגַ יב ְלִהְמהּום ָהרּוחֹות ַהּמְ ְמקֹומֹו, ִהְקׁשִ ָאז ָקָפא אֶֹזן ָהָמן ּבִ

ְוָקָרא: 

ִדים ְורּוחֹות ִעְזרּו ִלי, ֲאִני לֹא ָיכֹול יֹוֵתר!"  "ׁשֵ

ף.  ה, ִמְתַעּלֵ ְוָנַפל ַעל ָהִרְצּפָ

סּו אֹוָתם  ּלֹא ִיְתּפְ ְדֵרגֹות ָעְזבּו אֹותֹו ְוִנְמְלטּו, ׁשֶ ּמַ ג. ֲאָבל ּבַ ַדִים ּוָבַרְגַלִים ְוִלְברַֹח ִמן ַהּגַ ּיָ ַהּמֹוִרים ִנּסּו ִלְגרֹר אֹותֹו ּבַ

ד אֹו רּוַח ָרָעה.  ֵאיֶזה ׁשֵ

ֶהן.  ּבָ ַכּדּור, ַמְדֵרָגה ַאַחר ַמְדֵרָגה, ַעד ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ל ּכְ ְלּגֵ אֶֹזן ָהָמן ִהְתּגַ

ה,  ַקח ֶאת ֵעיָניו, ָחבּול ּוֻמּכֶ ּפָ ׁשֶ ּכְ

ָבר ֶאָחד:  הּוא ִמְלֵמל ַרק ּדָ

ְרָטה.    ַמְרָטה ּוּבַ ם ּבְ "ֲאִני עֹוד ֶאְתַנּקֵ

י!" ְעּתִ ּבַ י ִנׁשְ רּו, ּבִ ְזּכְ ּתִ
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ָברֹות ְלמֹוְצִצים ית ַהּקְ ּבֵ

ָתה  עֹוד נֹוַתר ָלּה. ִהיא ָעׂשְ ִחיד ׁשֶ יל, ַהּמֹוֵצץ ַהּיָ ְרָטה ּדֹוֶחֶפת ְלִפיָה ֶאת מֹוֵצץ ַהּפִ ָמה, ָהְיָתה ּבַ ְרּדְ ּנִ ָכל ֶעֶרב, ִלְפֵני ׁשֶ ּבְ

ַאף ֶאָחד ִיְרֶאה. ִלי ׁשֶ ִמיָכה, ּבְ ַחת ַלּשְׂ זֹאת ִמּתַ

ם אֹותֹו, ְיָפֵרק אֹותֹו, ִיְתלֹׁש לֹו  ד ַיְכִאיב ַלּמֹוֵצץ, ְיַעּקֵ ּה, הּוא ִמּיָ ּלָ ה ֶאת ַהּמֹוֵצץ ׁשֶ ִאם אֶֹזן ָהָמן ְיַגּלֶ רּור ָלּה, ׁשֶ ָהָיה ּבָ

ְרָטה ִיְכַאב נֹוָרא-נֹוָרא, ְוִהיא  ּבַ ּלְ ִעּנּוִיים ׁשֶ ה אֹותֹו ּבְ ַעם ַקר, ִויַעּנֶ ּלֹא ִיְהֶיה יֹוֵתר ַאף ּפַ ם אֹותֹו ַעד ׁשֶ ֶאת ָהרֹאׁש, ְיַחּמֵ

ה ָעָליו.  ְבּכֶ ִמיד ּתִ ּתָ

ן ִליָלִדים.  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ֶבת ְלֵבית ַהּסֵ ִהיא עֹוד זֹוֶכֶרת ֶאת ָהַרּכֶ

ּלֹו. אֶֹזן ָהָמן  ׁש, ְלִפי ַהּתֹור, ְוָנַתן ְלאֶֹזן ָהָמן ֶאת ַהּמֹוֵצץ ׁשֶ ל ֶיֶלד ִנּגַ ׁשּוָרה. ּכָ ָלִדים ּבְ ם ֶאת ַהּיְ ר ׁשָ ֵאיְך אֶֹזן ָהָמן ִסּדֵ

ּנּו  ֵרד ִמּמֶ ּלֹו, ּוְלִהּפָ ף ֶאת ַהּמֹוֵצץ ׁשֶ ר ֲאִפּלּו, ְלַלּטֵ ֶלד, לֹא ֻהּתַ ֶלד. ְוַלּיֶ ָקַרע ֶאת ַהּמֹוֵצץ ִלְגָזִרים ֶאל מּול ֵעיֵני ַהּיֶ

ַעם ָהַאֲחרֹוָנה. ּפַ לֹום, ּבַ ְלׁשָ

ה,  ּטָ ּמִ יא אֹותֹו ּבַ ְחּבִ ל ּבֶֹקר ִהיא ּתַ ּכָ רּו, ְוׁשֶ ּבְ ַיַחד, ֵהם ִיְתּגַ ל עֹוד ֵהם ּבְ ּכָ ה לֹא נֹוָרא, ְוׁשֶ ּזֶ ּה ׁשֶ ּלָ ה ַלּמֹוֵצץ ׁשֶ ְרָטה ָלֲחׁשָ ּבַ

ן ְלאֶֹזן ָהָמן  ּתֵ ִאיר אֹותֹו ְלַבד, ְולֹא ּתִ ׁשְ יל אֹותֹו, ְולֹא ּתַ ְחזֹר ְלַהּצִ י ִהיא ּתַ ּלֹא ִיְדַאג ּכִ ְיָלה, ְוׁשֶ ּלַ ְגׁשּו ׁשּוב ּבַ ְוֵהם ִיּפָ

ִלְמצֹא אֹותֹו. 

ָכל ִלּבֹו.  תֹוָדה, ְוָנַתן ָלּה ִלְמצֹץ אֹותֹו ּבְ ַהּמֹוֵצץ ַנֲעָנה ָלּה ּבְ

יָחה ַהּזֹאת.  יב ַלּשִׂ ֶלת, ְוִהְקׁשִ א אֶֹזן ָהָמן ֵמֲאחֹוֵרי ַהּדֶ ָעה, ִהְתַחּבֵ ל אֹוָתּה ׁשָ ּכָ

ׁש:  ְנאּום ִנְרּגָ ַתח אֶֹזן ָהָמן ּבִ ָמה, ּפָ ר ַהּבֶֹקר, ֵמַעל ַהּבָ ִמְסּדַ ְלָמֳחָרת, ּבְ

"מֹוְצִצים! 

ל ַהּמֹוְצִצים,"  ִמיד ֶאת ּכָ ָצִריְך ְלַהׁשְ

ֶפה קֹוֵצף רֹק, ּוְבֵעיַנִים ּבֹוֲערֹות.  הּוא ָקָרא ּבְ

ִים.  ּנַ ִ ִמים ֶאת ַהּשׁ "מֹוְצִצים ְמַעּקְ

ים.  ינֹוִקּיִ ים ֶאְתֶכם ּתִ מֹוְצִצים עֹוׂשִ

ִרים ְולֹא ְמִביִנים.  ם ְמַדּבְ ַאּתֶ

ה ִציִצי.  ּלָ מֹוֵצץ, ֶזה ֵמַהּמִ

ם רֹוִצים,  ּוָמה ַאּתֶ

ִציִצי?! 

ִלינֹק?!" 
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ים ָרצּו ִלְצעֹק:  ָלִדים ַהּיֹוֵתר ְקַטּנִ ַהּיְ

ן!" ן! ּכֵ "ּכֵ

ֲאָבל לֹא ֵהֵעּזּו. 

ְחִזיִרים ֶאְתֶכם ָלֲעִריָסה."  ה, ַהּמַ ל ַהּפֶ ָקִקים ׁשֶ אֹוָתם ּפְ ֵכר ּבֹו ֲאִפּלּו. ּבְ ה ִלְבּכֹות ַעל מֹוֵצץ, ְולֹא ְלִהּזָ "ֲאִני לֹא ַמְרׁשֶ

ָפָתיו,  ק ֶאת ׂשְ ם ֲעֻמּקֹות, ִלּקֵ אֶֹזן ָהָמן ָנׁשַ

יְך:  ְוִהְמׁשִ

ים ֵיׁש ִליָלִדים ִעם מֹוְצִצים.  "ְוֵאיֶזה ְיָחִסים חֹוָלִנּיִ

ל  יׁש ֶאת ַהּקֹר ׁשֶ ֵדי ְלַהְרּגִ ר ַעל ְמקֹומֹות ֲאֵחִרים, ּכְ ּלֹא ְלַדּבֵ ַעִין, ׁשֶ אֶֹזן, ּבָ ְקעּו ֶאת ַהּמֹוֵצץ ּבָ ּתָ י ְיָלִדים ׁשֶ ְרּתִ ִהּכַ

ינֹוקֹות ֲחמּוִדים."  ַעם ָהיּו ּתִ רּו ֵאיְך ּפַ ְמׁשּו ּוִמְזְמזּו אֹותֹו, ְוִנְזּכְ ַהּמֹוֵצץ. ֲאֵחִרים ִמׁשְ

ְרָטה?"  "ָנכֹון ּבַ

ם.  ּלָ יג אֹותֹו ְלַרֲאָוה ִלְפֵני ּכֻ ּה, ּוַמּצִ ּלָ יל ׁשֶ מֹוֵצץ ַהּפִ ָידֹו ּבְ ַזַעם, ְמַנְפֵנף ּבְ ְרָטה ּבְ ו ַעל ּבַ יט ַעְכׁשָ הּוא ִהּבִ

ְרָטה לֹא ָנָעה ְולֹא ָזָעה.  ּבַ

ָחִקים.  ׂשְ ּה. ָאז ִנְגְמרּו ַהּמִ ּלָ הּו ֵמִציק ַלּמֹוֵצץ ׁשֶ יׁשֶ ּמִ ּבֹר אֹוָתּה, ֶזה ָהָיה ׁשֶ ל ִלׁשְ ָהָיה ְמֻסּגָ ָבר ׁשֶ ִאם ָהָיה ּדָ

ּה.  ּלָ ְרָטה ָעָלה ְוָיַרד ִעם ַהּמֹוֵצץ ׁשֶ ל ּבַ ב ׁשֶ אֶֹזן ָהָמן ָזַרק ֶאת ַהּמֹוֵצץ ַלּגַֹבּה ְוָתַפס אֹותֹו, ָזַרק ְוָתַפס, ְוַהּלֵ

"מֹוְצִצים ֵהם אֹוְיִבים!" 

ָמה.  ָקָרא אֶֹזן ָהָמן ֵמַעל ַהּבָ

ָלִדים,  "ֵיׁש ְלַהְפִריד ֶאת ַהּמֹוְצִצים ֵמַהּיְ

ָלִדים ֵמַהּמֹוְצִצים,  ְוֶאת ַהּיְ

ַאַחת ּוְלָתִמיד." 

ָלִדים.   תֹוְך ַעְצמֹו, ָקַרע ֶאת ֵלב ַהּיְ ְבַלע ּבְ ּנִ ּה, ׁשֶ ּלָ ִכי ֶהָעצּור ׁשֶ ה, ְוַהּבֶ ּטָ ְרָטה ַעל ַהּמִ ָבה ּבַ אֹותֹו ֶעֶרב, ָיׁשְ ּבְ

ַמִים, ְוָקָרא:  ָ תֹוכֹו, ֵהִרים ָיָדיו ַלּשׁ ב ּבְ ל ֲעָרֶפל, ִנּצַ ָעָנן ׁשֶ ה ּבְ ָהָיה ְמֻכּסֶ ג, ׁשֶ ֲעָסִני ַעל ַהּגַ ָאז, ָעָלה ּכַ

"מֹוְצִצים! 

אֶֹזן ָהָמן ֶאת ִנְקַמְתֶכם.  ִהְתעֹוְררּו, ְוִנְקמּו ּבְ

ְנסּו לֹו ְלָכל ַהחֹוִרים.    ארֹו, ִהּכָ לּו ַעְצְמֶכם ַעל ַצּוָ יו, ּתְ יפּו אֹותֹו, ַהּכּו ּבֹו, ִסְתמּו ֶאת ּפִ ַהּקִ

ה ָלֶכם."  ָעׂשָ ְגַלל ָמה ׁשֶ ִניחּו לֹו, ּבִ ַאל ּתָ

ְך  תֹוְך ָעָנן. ּכָ ֶבת ּבְ ֶלת, ִנּצֶ מּות ְמֻעְרּפֶ ֵדי ִלְראֹות ִמי הּוא ַהּדֹוֵבר. אֶֹזן ָהָמן ָרָאה ּדְ ָלִדים ִמֲהרּו ֶלָחֵצר ּכְ אֶֹזן ָהָמן ְוָכל ַהּיְ

בֹוא  ּיָ ֵסֶתר ִלּבֹו, ׁשֶ ַחד, ְוָיַדע ּבְ ִמיד ּפָ ָהָיה ֶיֶלד. הּוא ּתָ ׁשֶ ּלֹו, ּכְ ָנ"ְך ׁשֶ מּונֹות ֵסֶפר ַהּתָ ָכל ּתְ ִדּיּוק ִנְרָאה לֹו ֱאלֹוִהים ּבְ ּבְ

ְגמּולֹו.    יבּו לֹו ּכִ ּבֹו ַהּמֹוְצִצים ָיׁשִ ָהֶרַגע ׁשֶ

ף.  ָעֶלה ִנּדָ ו, ָרַעד ּכְ ַעְכׁשָ

"ָקִדיָמה מֹוְצִצים!" 

ַזַעם,  ֲעָסִני ּבְ ָקָרא ּכַ

פֹות ֵאׁש.  ֵעיָניו רֹוׁשְ ׁשֶ ּכְ

ֲאֵליֶהם  קֹומֹות ְרחֹוִקים ׁשֶ ִאים ִמּמְ ַעם, ֵהֵחּלּו ָלנּוַע. ּבָ ֶהם ֵאי ּפַ ַגע ּבָ ּפָ ל ַהּמֹוְצִצים ׁשֶ ּכָ ְלאֶֹזן ָהָמן ָהָיה ִנְדֶמה, ׁשֶ

ִמים ְלֶעְברֹו.  ִרי, ּוִמְתַקּדְ יס ּוְמקֹום ַמְחּבֹוא ֶאְפׁשָ ל ּכִ ָלִדים, ִמּכָ ּטֹות ַהּיְ ֶבל, ִמּמִ ֵחי ַהּזֶ ְלכּו, יֹוְצִאים ִמּפַ ֻהׁשְ
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ִעּנּוִיים.  ן אֹוָתם ְלָמֶות ַאְכָזִרי, ּבְ ּדָ ָכל ַאְלֵפי ַהּמֹוְצִצים, ׁשֶ ר ּבְ הּוא ִנְזּכַ

ּמֹוְצִצים,  ֵכר ּבַ י ָאסּור ָלֶהם ְלִהּזָ ב, ּכִ ּלֵ ֶקט, ּבַ ׁשֶ הֹוְלִכים ּובֹוִכים ַעד ַהּיֹום, ּבְ ָלִדים ׁשֶ ל ַהּיְ ב ַעל ּכָ הּוא ָחׁשַ

יַע.  ין ִהּגִ ּיֹום ַהּדִ ְוֵהִבין ׁשֶ

"לֹא, 

ׁש ְסִליָחה,  ֲאִני ְמַבּקֵ

ָנה,"  ַכּוָ ֶזה לֹא ָהָיה ּבְ

ָלִדים,  ב אֶֹזן ָהָמן ְלֵעיֵני ַהּיְ ִיּבֵ

ֶהם.  ּלָ ּמֹוְצִצים ׁשֶ רּו ּבַ י ִנְזּכְ כּו, ּכִ עֹוד לֹא ִחּיְ ׁשֶ

"ֲאִני ַמְבִטיַח לֹא ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה יֹוֵתר," 

ל ׁשּוב.  הּוא ִיּלֵ

"ָהֵרם ָיְדָך ְלַמְעָלה, 

אֶֹזן ָהָמן, 

לּו ָעֶליָך ַהּמֹוְצִצים ְוַיַהְפכּו אֹוְתָך ְלמֹוֵצץ  עֹוד מֹוֵצץ ֶאָחד, ִיְתַנּפְ ע ּבְ ְפּגַ ִאם ּתִ ַמִים ְוָהָאֶרץ, ׁשֶ ָ ֱאלֹוֵהי ַהּשׁ ַבע ּבֶ ָ ְוִהּשׁ

זּור."  ּגָ

ע!  ּבָ "ֲאִני ִנׁשְ

ע ֶלֱאלֹוִהים,  ּבָ ֲאִני ִנׁשְ

ַעם." ַרק ִסְלחּו ִלי זֹאת ַהּפַ

תֹוְך ֶהָעָנן.  ָעַמד ּבְ ֲעָסִני ׁשֶ יט ֶאל ּכַ ָניו, ּוָפַחד ְלַהּבִ אֶֹזן ָהָמן ָנַפל ַעל ּפָ

"אֶֹזן ָהָמן, 

קּום ַעל ַרְגֶליָך ַוֲעמֹד," 

ֲעָסִני.  ה ָעָליו ּכַ ִצּוָ
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פֹות  ִנּיֹות, ַרּקָ ּלָ ַנְרִקיִסים, ּכַ ּלֹו ּבְ ף ּכֻ ַער ְמפָֹאר, ֻמּקָ דֹול ְלמֹוְצִצים, ִעם ׁשַ ית ְקָברֹות ּגָ ה ָעֶליָך, ְלָהִקים ּבֵ "ֲאִני ְמַצּוֶ

ְוִצְמֵחי ֲאפּוָנה ֵריָחִנית. 

ָלִדים.  ָכל ֶאֶרץ ַהּיְ יֹוֵתר ּבְ פָֹאר ּבְ ֶפה ְוַהּמְ ָברֹות ַהּיָ ית ַהּקְ ֶזה ִיְהֶיה ּבֵ

ְפִריַע ָלֶהם."  ּתַ ִלי ׁשֶ ְמָעה ּבְ יל ּדִ ֶהם, ּוְלַהּזִ ּלָ ַיַחד ִעם ַהּמֹוְצִצים ׁשֶ ְרצּו, ִלְהיֹות ּבְ ּיִ ָלִדים ָלבֹוא, ָמַתי ׁשֶ ם יּוְכלּו ַהּיְ ְלׁשָ

"ֲאִני ַמְבִטיַח. 

דֹוָלה ְלָכל מֹוֵצץ,  ָבה ּגְ ית ְקָברֹות ְמפָֹאר ְלמֹוְצִצים, ִעם ַמּצֵ ֶאְבֶנה ּבֵ ע ׁשֶ ּבָ ֲאִני ִנׁשְ

אֹוִתּיֹות ָזָהב:  ָעֶליָה ָחקּוק ּבְ ׁשֶ

ם ַהּמֹוֵצץ,  ׁשֵ

ּלֹו,  ִצּיּור ׁשֶ

ֵאָליו ָהָיה ָקׁשּור.  ֶלד ׁשֶ ם ַהּיֶ ְוׁשֵ

ֶהם."  ּלָ ר ֶאת ַהּמֹוְצִצים ָהֲאבּוִדים ׁשֶ ֵהם רֹוִצים, ְלַבּקֵ ָלִדים יּוְכלּו ָלבֹוא ָמַתי ׁשֶ ְוַהּיְ

"ְלָכל מֹוֵצץ ֶקֶבר!" 

ֲעָסִני,  ַאג ּכַ ׁשָ

ָלִעים ְוָהֲעָנִנים.  ץ ַעל ַהּסְ ְוַכֲעסֹו ִהְתַנּפֵ

ן.  יק ּוְלַתּקֵ "ְוָכל מֹוֵצץ ָקרּוַע ּוָמרּוט, ְלַהְדּבִ

 , ֵהַבְנּתָ

אֶֹזן ָהָמן?!" 

י."  י, ֵהַבְנּתִ "ֵהַבְנּתִ

"ְוָדָבר ַאֲחרֹון, 

אֶֹזן ָהָמן, 

צּוַרת אֶֹזן."  אְרָך, מֹוֵצץ ּבְ לּוי ַעל ַצּוָ דֹול ּתָ ּמֹוֵצץ ּגָ ׁשֶ יָך, ּכְ ל ַחּיֶ ה ָעֶליָך, ָלֶלֶכת ּכָ ֲאִני ְמַצּוֶ

ָער, ֻחְלצֹות  רּוֵעי ׂשֵ ל ְיָלִדים ּפְ רֹאׁש טּור ׁשֶ ל אֶֹזן, ּבְ צּוָרה ׁשֶ לּוי מֹוֵצץ ֲעָנִקי ּבְ ארֹו ּתָ אֶֹזן ָהָמן ָצַעד ֲחפּוי רֹאׁש, ְלַצּוָ

ִמיִעים קֹולֹות ְמִציָצה הֹוְלִכים ְוגֹוְבִרים.  ׁשְ חּוץ, ַהּמַ ּבַ

ְקֵהָלה.  ָחה ַעל ַהּמַ ב ֵאֶליָה, ִנּצְ יל הּוׁשַ ּמֹוֵצץ ַהּפִ ְרָטה, ׁשֶ ּבַ

ר.  ְמָחה ּוֵמאֹׁשֶ כּו ִמּשִׂ ָלִדים ּבָ ל ִחּיּוִכים, ְוָכל ַהּיְ ָים ׁשֶ ף ּבְ ִים ְצחֹרֹות ֵהֵחּלּו ְלֵהָחׂשֵ ּנַ חּו ִלְרָוָחה, ׁשִ ּיֹות ִנְפּתְ ּפִ

ית ְקָברֹות ְמפָֹאר ְלמֹוְצִצים.  ם ּבֵ יעּו ְלֵעֶמק ׁשֹוֵמם ְוֵהִקימּו ׁשָ ֵהם ִהּגִ

ים,  ִפְרֵחי מֹוֵצץ ִצְבעֹוִנּיִ ה ַיַער, ָעמּוס ּבְ בֹות ְמֻכּסֶ ּצֵ ָלִדים ְואֶֹזן ָהָמן ִלְראֹות ֶאת ֵעֶמק ַהּמַ עּו ַהּיְ א, ֻהְפּתְ ָאִביב ַהּבָ ּבָ

ֶמׁש.  ֶ יִחים ְוָהֵעִצים, זֹוֲהִרים ְלאֹור ַהּשׁ לּוִיים ַעל ַהּשִׂ ּכֹולֹות, ּתְ ּכֹולֹות-ֶאׁשְ ֶאׁשְ

קֹום:  ֵהם ָקְראּו ַלּמָ

"ַיַער ַהּמֹוְצִצים".     
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ִנים ֶפר ִליָלִדים ְמַעְצּבְ ית ַהּסֵ ּבֵ

ארֹו.  לּוי ְלַצּוָ ּמֹוֵצץ ּתָ ׁשֶ ס ָהְלכּו ּוָפֲחתּו, ְואֶֹזן ָהָמן, ֶזה ְזַמן ַרב, לֹא ִהְסּתֹוֵבב ּכְ ְנּדָ י ַהּקֻ ּלֹו. ַמֲעׂשֵ ה ֶאת ׁשֶ ַמן ָעׂשָ ַהּזְ

ז ַהחֹול  ַאְרּגַ ַמן, עֹוד ָהיּו ּבְ ְיָלה, ֵהם ִנְראּו ִלי ֲהמּוִמים ַוֲעצּוִבים. ַעד לֹא ִמּזְ ֶרת ַיְלֵדי ַהּלַ י ַעל ֲעׂשֶ ְטּתִ יֹום ֶאָחד, ִהּבַ

ן ִליָלִדים.  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ֵבית ַהּסֵ עּור ּבְ ׁשִ ִעים, ְוַהּיֹום, ּבְ ּגָ ים ְמׁשֻ ים ַחּיִ עֹוׂשִ

לּוָבה ֵמֲאחֹוֵרי  ה ׁשְ ִנּיָ ְלָחן, ְוָיד ׁשְ ֻ ק ַעל ַהּשׁ ר ִעם ַמְרּפֵ אֶֹפן ְמֻסּדָ יַע ּבְ ָלִדים ְלַהְצּבִ ים ֵלב, ֵהֵחּלּו ַהּיְ ִלי ָלׂשִ ְלַאט-ְלַאט, ּבְ

ב.  ַהּגַ

ְמׁשּובֹות ַיְלדּות  נּו ּבִ ׁשְ ּיַ חּו. אּוַלי ֲאִפּלּו ִהְתּבַ ּכְ ֲעלּוִלים ֲאֵחִרים, ָהְלכּו ְוִנׁשְ ָרחֹון ְוַיַער ַהּמֹוְצִצים, ְוֵכן ּתַ ָצַצת ַהּסֵ ּפְ

ֵאּלּו. 

ׁש אֹותֹו ֲחָזָרה.   ְכָחה ְלַבּקֵ יל", ְוׁשָ מֹר ָלּה ֶאת "מֹוֵצץ ַהּפִ ֶאׁשְ ַעם, ׁשֶ ה ּפַ ׁשָ ּקְ ְרָטה, ּבִ ּבַ

ֵחק ּתֹוֶפֶסת.  ה ָלנּו, ְלׂשַ אֶֹזן ָהָמן ִהְרׁשָ ָהיּו ִמְקִרים, ׁשֶ

ר.  ּקֵ ֲאָבל ָהָיה ָאסּור ְלׁשַ

ד ְלהֹודֹות.  ב ִמּיָ ְגעּו ּבֹו, ָהָיה ַחּיָ ּנָ ִמי ׁשֶ

ָרץ ַאֲחֶריָך.  ָאסּור ָהָיה ְלהֹוִציא ָלׁשֹון ְלִמי ׁשֶ

מַֹח.  ִחים ָהָיה ָאסּור ִלׂשְ ַנּצְ ְפִסיִדים, ְוַלּמְ ָהָיה ָאסּור ִלְלעֹג ַלּמַ

ּגּוִעים.  ים ׁשִ ִסיבּוִבים, ְולֹא עֹוׂשִ לֹא ָרִצים ּבְ

מּו ַאֶחֶרת, ֵמרֹאׁש.  ן ִסּכְ א ִאם ּכֵ ר, ֶאּלָ ַקו ָיׁשָ ָרִצים ַרק ּבְ

ָלִלים.  ן ֶאת ַהּכְ ּנֵ ָחק, ָהָיה ָעֵלינּו ְלׁשַ ל ִמׂשְ ל ּכָ תֹו ׁשֶ ִחּלָ ָצָרה, ִלְפֵני ּתְ ַהְפָסָקה ַהּקְ ּבַ

ֵחק ּתֹוֶפֶסת.   ְענּו, ְלׂשַ עֹוָלם לֹא ִהּגַ ּמֵ ְך ׁשֶ ּכָ

ּמּוד.  ֵאלֹות ַעל חֶֹמר ַהּלִ אֹל ׁשְ עּור ַלּמֹוֶרה, ִלׁשְ ִ ׁשּו ִעם ּתֹם ַהּשׁ ְיָלה ִנּגְ ַיְלֵדי ַהּלַ

ֵעיַנִים, ַוֲחִריִצים ֵהֵחּלּו  ָרק ּבָ ם ָהַלְך ְוָדַעְך ַהּבָ ָלִדים. ְלֻכּלָ ְיָלה ְלֶיֶתר ַהּיְ ין ַיְלֵדי ַהּלַ ר ָהָיה ְלַהְבִחין ּבֵ ָבר ִאי ֶאְפׁשָ ּכְ

ִנים.  ט ַעל ַהּפָ ֵ ּשׁ ְלִהְתּפַ

יָעה.  ֲעַדִין לֹא ִהְצּבִ ְלִמיָדה ָהַאֲחרֹוָנה, ׁשֶ ְרָטה, ָהְיָתה ַהּתַ ּבַ

ְרָטה,  זֹאת ָהְיָתה ּבַ ּכָ

ה,  ּנָ ֲעלּו ִמּמֶ ְתּפַ ּיִ ִהיא לֹא ָהְיָתה ְצִריָכה מֹוִרים ׁשֶ

ֶעֶלת ֵמַעְצָמּה,  ִהיא ָהְיָתה ִמְתּפַ
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ּומֹוִסיָפה: 

ְרָטה,"  "טֹוב ְמאֹוד ּבַ

יק ָלּה.  ְוֶזה ִהְסּפִ

ֶפר  ית ַהּסֵ רֹונֹות ּבֵ ַרְגַלִים ָהְלכּו ְוֶנֶעְלמּו, ּוְבִמְסּדְ ָצִעים ּבָ רֹות ִמּיֹום ְליֹום, ַהּפְ נּו ָהְלכּו ְוַנֲעׂשּו ְמֻסּדָ ּלָ רֹות ׁשֶ ְחּבָ ַהּמַ

ּנֹות.  ִלים ּפִ ֶרְך ְולֹא ְמַעּגְ ִרים ּדֶ ָלטֹות ִעם ָהַאף ְלַמְעָלה, לֹא ְמַקּצְ ָצַעְדנּו ְלאֶֹרְך ֲחִריֵצי ַהּבָ

עּוִרים.  ִ ּשׁ ְמעּו ּבַ ִרים ִנׁשְ ּבּוִרים ְמֻיּתָ חֹות ּוָפחֹות ּדִ ּפָ

ג, ְוָהֵעיַנִים ִנְראֹות  ּגֵ ט ִמְזּדַ ּבָ הּוא הֹוֵלְך ּוַמֲאִפיר, ַהּמַ ָלִדים, ָרִאיִתי ׁשֶ ל ַהּיְ ָעָרם ׁשֶ י, יֹום ֶאָחד, ַעל ׂשְ ְטּתִ ִהּבַ ּוְכׁשֶ

ִנים.  ֶפר ִליָלִדים ְמַעְצּבְ ֵבית ַהּסֵ ּלֹא ִנְגְמרּו ּבְ עֹות ָהֲאֻרּכֹות ׁשֶ ָ חֹוֵריֶהן, ֵמַהּשׁ קּועֹות ּבְ ֲעֵיפֹות ּוׁשְ

יָעה.  ְרָטה ַמְצּבִ ּבֶֹקר ֶאָחד, ָרִאיִתי ֶאת ּבַ

ְראּו ִלי ֲחׁשּובֹות.  ּנִ ֵאלֹות ׁשֶ אֹל ֶאת ַהּמֹוֶרה ׁשְ עּור, ִלׁשְ ִ תֹם ַהּשׁ ּתֹור ָהָארְֹך ּבְ י ּבַ ָעַמְדּתִ ׁשֶ ֶזה ָהָיה ּכְ

נּו:  ּלָ ֶפר ׁשֶ ַפְסנּו ֶאת ַעְצֵמנּו קֹוְרִאים ְלֵבית ַהּסֵ ְך עֹוד ּתָ ַאַחר ּכָ

ִנים",  ֶפר ִליָלִדים ְמַעְצּבְ ית ַהּסֵ "ּבֵ

ַעם. ֲאָבל לֹא ָזַכְרנּו, ֵאיְך ָקָראנּו לֹו ּפַ

ַמן ָחַלף.  ַהּזְ

ָמה ְלקֹוְדמֹו.  ֲעָנִנים, ְוָכל יֹום ּדָ ַמִים ּבַ ָ ה ֶאת ַהּשׁ ּסָ י אֶֹזן ָהָמן ּכִ ה ְזַמן ָעַבר, ּכִ ּמָ ה ָלַדַעת ּכַ ָלִדים ָהָיה ָקׁשֶ ֶאֶרץ ַהּיְ ּבְ

אֶֹזן ָהָמן ִהְבִטיַח.  מֹו ׁשֶ ר, ּכְ ֲאִפּלּו ֶנֱהֵניִתי ִלְהיֹות ְמֻבּגָ ב ׁשֶ ִרים, ַוֲאִני חֹוׁשֵ ה ְזַמן ְמֻבּגָ ָהִיינּו ַהְרּבֵ ב ׁשֶ ֲאִני חֹוׁשֵ

ֳהַרִים  ל ַאֲחֵרי ַהּצָ יב לֹו ָיֶפה, ַלְחזֹר ַלֶחֶדר ּוְלָהִכין ּכָ ֲעֵמם, ְלַהְקׁשִ ׁשַ עּור ַהּמְ ִ ָכל ּבֶֹקר, ָלֶלֶכת ַלּשׁ ר ּבְ ׁש ְמֻסּדָ ְלִהְתַלּבֵ

עֹוד יֹום ָעַבר ּוְלֵהָרֵדם.  ן ִלי ׁשֶ ִריא, ְלַסּמֵ עּוִרים, ֶלֱאכֹל אֶֹכל ּבָ ׁשִ

דֹוָלה, ִלְהיֹות  ָרה ַהּגְ ּטָ ֶרְך ַלּמַ ּדֶ עֹוד יֹום, ּבַ י ּבְ ַדְלּתִ לֹוַמר, ּגָ עֹוד יֹום ָעַבר. ּכְ ן ׁשֶ י ָהָיה ְלַסּמֵ ּפּוק ָהֲאִמּתִ ַהּסִ ב ׁשֶ ֲאִני חֹוׁשֵ

ר.  ְמֻבּגָ

ְלדּות,  "ַהּיַ

ֶכת,  ֶ ָנה ִמְתַמּשׁ א ַהְמּתָ ֵאיָנּה ֶאּלָ

יֹום ַאַחר יֹום, 

ַסְבָלנּות ֲעצּוָמה,  ּבְ

ְגרּות,"  ַלּבַ

י ָאז לֹוַמר ְלַעְצִמי,  ָנַהְגּתִ

י. ים ִאּתִ אֶֹזן ָהָמן ַמְסּכִ י ׁשֶ ְוָיַדְעּתִ
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ן ִליָלִדים ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ ִריָחה ִמּבֵ ַהּבְ

ים.  יִזים ְוִצְבעֹוִנּיִ ִצּיּוִרים ַעּלִ ים ּבְ ֶפר ְמֻכּסִ ית ַהּסֵ ּבֶֹקר ֶאָחד ִהְתעֹוַרְרנּו, ּוָמָצאנּו ֶאת ִקירֹות ּבֵ

ירֹות.  תּוב ַעל ַהּקִ ְוַגם ִהְמנֹון ָהָיה ּכָ

ר:  ן ּוֻמּכָ יר ְיָלִדים ָיׁשָ ׁשִ י ּכְ רֹאׁשִ ָנה ּבְ ּלֹו ִהְתַנּגְ יָנה ׁשֶ ְנּגִ ַהּמַ

ָאנּו, ָאנּו, ְיָלִדים, 

ִרים.  לֹא רֹוִצים ְמֻבּגָ

ְקָוה ּוְבִלי אֹור,  ִלי ּתִ ּבְ

ּבֹור. ְיָלִדים ֵהם ַעם ּגִ

ָפֵתינּו  ַעל ׂשְ ׁשֶ נּו ּכְ ּלָ נּו ּכֻ ׁשְ ָנה, ִנְפּגַ ֵ ְזַמן ָהֲארּוחֹות ּוַבֲחָדִרים ָהֲאפִֹרים ִלְפֵני ַהּשׁ ּתֹות, ּבִ ּכִ ַמת ַהּבֶֹקר, ּבַ ּכָ ַהׁשְ ה, ּבְ ְוִהּנֵ

יָנה.  ְנּגִ ְמַרֶחֶפת ַהּמַ

ֲאִויר:  ֲעלֹות ַטַעם ַיְלדּות ְוֵריַח חֶֹפׁש, ֵהֵחּלּו ְלַרֵחף ּבָ ּוְתמּונֹות ְרחֹוקֹות ּוְנִעימֹות, ּבַ

ָחִקים.  ֶמׁש, ִמׂשְ ז ַהחֹול, ׁשֶ ַאְרּגַ

ְרֶמל.  ָמּה ֵחיָפה, ְוַגְרנּו ַעל ַהּכַ ְ ּשׁ ִעיר ָנֵמל ַאַחת ׁשֶ ּה, ּבְ ּלָ א ׁשֶ ַעם, ָהִייִתי ַאּבָ ּפַ יָרה ִלי, ׁשֶ ְרָטה ֲאִפּלּו ִהְזּכִ ּוּבַ

ים ּפֹה?"  "ָאז ָמה ֲאַנְחנּו עֹוׂשִ

ַאְלנּו,  ׁשָ

ְוִאיׁש לֹא ָיַדע. 

ָכה,  ְך ָהָיה ִנְדֶמה, ִחּיְ ַרק ַמְרָטה, ּכָ

ּנּו.  ֵרד ִמּמֶ ְרָבה ְלִהּפָ ּסֵ ֶתק ָקָטן, ׁשֶ ָיָדּה ּפֶ ּומֹוְלָלה ּבְ

ִני ְולֹא ֶהֱאַמּנּו.  ֵ ְטנּו ֶאָחד ַעל ַהּשׁ ִהּבַ

"עֶֹפר!

ְרֶאה ֵאיֶזה ַאף ָנפּוַח ֵיׁש ְלָך."  ּתִ

ְרָטה!  "ּבַ

ְרִאי ֵאיֶזה עֹור ָנפּול ֵיׁש ָלְך."  ּתִ
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ָער ָאפֹר ְוָכסּוף. ְוִלי, ֲאִפּלּו, ִהְתִחיָלה ְקָצת ָקַרַחת.  נּו ָהָיה ׂשֵ דֹולֹות. ְלֻכּלָ ם ָאְזַנִים ּגְ ְלַמְרָטה, ָהיּו ּגַ

ַכף ָידֹו ָהְרטּוָבה.  ּיּוִרים ּבְ ה ִלְמחֹק ֶאת ַהּצִ רֹונֹות, יֹוֵרק ַעל ָידֹו, ּוְמַנּסֶ ְסּדְ אֹותֹו ְזַמן, ָרץ אֶֹזן ָהָמן ְלאֶֹרְך ַהּמִ ּבְ

ּלֹא ִהְצִליַח,  ֶ ִמּשׁ

יר,  ִ ּשׁ ה "ְיָלִדים" ּבַ ּלָ ה ַלֲהפְֹך ֶאת ַהּמִ ִצּוָ

ִרים",  ְל"ְמֻבּגָ

יר,  ִ ּשׁ ִרים" ּבַ תּוב "ְמֻבּגָ ּכָ ְוֵהיָכן ׁשֶ

ּנֹות ְל"ְיָלִדים".  ְלׁשַ

ָלִדים:  ל ַהּיְ יָרה ׁשֶ ִ ר ַעל קֹולֹות ַהּשׁ ּבֵ ְצָרחֹות, ּוְלִהְתּגַ יר ּבִ קֹולֹו ַהּצֹוְרָמִני, ָלׁשִ ה, ּבְ הּוא ִנּסָ

ּבֹור". ִרים ֵהם ַעם ּגִ ְקָוה ּוְבִלי אֹור, ְמֻבּגָ ִלי ּתִ ִרים, לֹא רֹוִצים ְיָלִדים. ּבְ "ָאנּו, ָאנּו, ְמֻבּגָ

ֲאָבל ֶזה לֹא ִהְתָחֵרז, 

ְעּתֹו.  ְוֶזה הֹוִציא ֶאת אֶֹזן ָהָמן ִמּדַ

ִרים,  מֹו ְמֻבּגָ ִבים ּכְ ם חֹוׁשְ "ַאּתֶ

אן,"  ְוָלֵכן ְלעֹוָלם לֹא ֵנֵצא ִמּכָ

ל ַמְרָטה,  ִהְדֵהד קֹוָלּה ׁשֶ

ה.  ָמה ֲעֻמּקָ ְרּדֵ ְוִנֵער ֵמָעֵלינּו ּתַ

ם ַיַחד ָנְפלּו ַאְרָצה  ָאָגה ֶלָעִתיד ְוחֹובֹות, ְועֹוד ָמה לֹא. ִאּתָ רֹות, ּדְ ְגרּות ַרּבֹות, ְסָפִרים ּוַמְחּבָ נֹות ּבַ רּו ָלָאֶרץ ׁשְ ָאז ָנׁשְ

ַנֵהל  רֹונֹות, ַוֲאדֹון אֶֹזן ָהָמן ַהּמְ ְסּדְ ּמִ ִצּיּון טֹוב, ִקּדֹות ֲעֻמּקֹות ְלאֶֹזן ָהָמן ּבַ ֵדי ִלְזּכֹות ּבְ נֹות ִלּקּוק ֲאֻרּכֹות ַלּמֹוִרים ּכְ ׁשְ

ָער ָהַלְך  צּו, ׂשֵ ּוְ דֹוִלים ָהְלכּו ְוִהְתּכַ ים ּגְ צּו, ָאְזַנִים ְוַאּפִ ִנים ְקמּוטֹות ּוְבלּויֹות ָנְפלּו ְוִהְתַנּפְ כֹות ִעם ּפָ ֱהָדר. ַמּסֵ ַהּנֶ

ִנים.  ב ָלֵעיַנִים, ְוִחּיּוְך ִנְפַרׂש ַעל ַהּפָ ִחיר, ִניצֹוץ ׁשֹוְבבּות ׁשָ ְוִהׁשְ

"ָמה ָקָרה ָלֶכם, 

ם?!  ם ִמי ַאּתֶ ַכְחּתֶ ׁשְ

ִרים,  ְיָלִדים ְולֹא ְמֻבּגָ

יס,"  ּכִ ֶתק ּבַ ם ּפֶ ְוֵיׁש ָלֶכם ּגַ

ן.   ֲחלֹום ָיׁשָ ל ַמְרָטה ּכַ ִהְדֲהדּו ִמּלֹוֶתיָה ׁשֶ

י.  ּתִ ׁשְ ַ יס ּוִמּשׁ י ָיד ַלּכִ ִהְכַנְסּתִ

הּו.  ֶ ם ַמּשׁ ָהָיה ׁשָ

הֹוֵצאִתי מֹוֵצץ. 

י,"  ּלִ יל ׁשֶ "ֶזה מֹוֵצץ ַהּפִ

ִדי.  ְמָחה ְוָחְטָפה אֹותֹו ִמּיָ ְרָטה ִמּשִׂ ָקְפָצה ּבַ

ַעם,  י ְלָך אֹותֹו ּפַ "ָנַתּתִ

ה זֹוֵכר,  ַאּתָ

ן ִליָלִדים,  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ֶבת ְלֵבית ַהּסֵ ַרּכֶ ַסְענּו ּבָ ּנָ ׁשֶ ּכְ

ַעם,  ְוַאֲחֵרי ֶזה עֹוד ּפַ

ִנים." ִלְפֵני ׁשָ
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ֵהר.  ה ָאָבק, ָהַלְך ְוִהְתּבַ ּסָ ּכֻ ר, ׁשֶ רֹון ֻמּכָ ִזּכָ

י אֹוָתּה.  ְרּתִ ַ ֶטת ְוִיּשׁ ָנה ּוְמֻקּמֶ ת ְנָיר ְיׁשָ ּסַ ם ּפִ י ּגַ ַלְפּתִ ׁשָ

ָאדֹם:  ּה ּבְ תּוב ּבָ ָהָיה ּכָ

"ֲאַנְחנּו ְיָלִדים". 

ר.  ֵחיָפה, ְוָהִייִתי ְמֻבּגָ ּבְ ְרֶמל ׁשֶ ּכַ י ּבַ ְרּתִ ּגַ ׁשֶ ִנים, ּכְ "ֶזה ַהּכֹל ָהָיה ִלְפֵני ׁשָ

ו, ֵהיָכן ֲאִני?  ְוַעְכׁשָ

ר?"  ָלִדים, ֲאָבל ׁשּוב ְמֻבּגָ ֶאֶרץ ַהּיְ ּבְ

ל.  ֱאֶמת ְמַבְלּבֵ ֶזה ָהָיה ּבֶ

א,  "ַאּבָ

ָבר,  י ּכְ ּדַ

ה לֹא זֹוֵכר?!"  ַאּתָ

ָיָדּה,  ְרָטה ּבְ ִטְלְטָלה אֹוִתי ּבַ

ד.   ְכרֹונֹות ִמּיָ ל ַהּזִ בּו ּכָ ִאּלּו ֵאֶליָה ׁשָ ּכְ

ְרָטה,  זֹאת ָהְיָתה ּבַ ּכָ

ָכזֹאת ַקּלּות.  ּנּו ּבְ ָחק ְויֹוֵצאת ִמּמֶ ִנְכֶנֶסת ְלִמׂשְ

ְוִאּלּו ֲאִני, 

ֱאֶמת.  ֶרְך ָלַדַעת, ָמה ּבֶ ָחק, ְוֵאין ִלי ּדֶ ֵאיֶזה ֲחלֹום אֹו ִמׂשְ י ּבְ ַקְעּתִ ׁשָ

א!  "ַאּבָ

ֱאֶמת ֶיֶלד,  ה ּבֶ ַאּתָ ֲאָבל ֶזה ִסיָמן ׁשֶ

ה לֹא ֵמִבין?!"  ַאּתָ

ָתה ַמְרָטה ְלעֹוֵדד אֹוִתי,  ִנּסְ

ר ִלי.  ּום ָמה, ָהָיה ֻמּכָ ּשׁ ּמִ י, ׁשֶ ּבִ ְרָטה ּדֻ ּוָמְסָרה ְלּבַ

ל,  ָהִייִתי ְמאֹוד ְמֻבְלּבָ

ְרָטה צֹוְדקֹות.  ְרָטה ּוּבַ ּמַ ָעִמים, ׁשֶ ה ּפְ מֹו ַהְרּבֵ ה, ּכְ ׁשָ ֲאָבל ָהְיָתה ִלי ַהְרּגָ

ה,  ֶלא ַהּזֶ ית ַהּכֶ ִרים, לֹא ְיכֹוִלים ִלְברַֹח ִמּבֵ "ְמֻבּגָ

ן,"  ֲאָבל ְיָלִדים, ּכֵ

ְך.  חֹׁשֶ ִמיָכה, ּבַ ַחת ַלּשְׂ ה ָלנּו ַמְרָטה, ִמּתַ ָלֲחׁשָ

חּו, ְיָלִדים ְיכֹוִלים ַהּכֹל:  ּכְ ׁשְ "ַאל ּתִ

ָלעּוף, 

ַלְחּפֹר ִמְנָהרֹות, 

ְתָקה ְקסּוָמה,  ַהְרּפַ ף ּבְ ּתֵ ּתַ ֱאֶמת, ְלִהׁשְ ה, ֲאָבל ּבֶ ּתָ ּכִ עּור ּבַ ׁשִ ֶבת ּבְ ָלׁשֶ

ְועֹוד ָמה לֹא." 

ּדּור ָעף ָלנּו ַהחּוָצה,"  י ַהּכַ ֲאַנְחנּו יֹוְצִאים ַרק ְלֶרַגע, ּכִ ֹוֵמר, ׁשֶ ר ַלּשׁ "ְנַסּפֵ

לֹוָנה,  ְלּגֵ יָעה ּגַ ִהּצִ
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ָבר ָחְזָרה ְלַעְצָמּה.  ּכְ ׁשֶ

ּדּוִרים,"  אן ּכַ "ֲאָבל ֵאין ּכָ

י.  ָרַטְנּתִ

"עֶֹפר, 

ר,"  מֹו ְמֻבּגָ ב ּכְ ה ׁשּוב חֹוׁשֵ ַאּתָ

ֲעָסה ַמְרָטה.  ּכָ

אן ְלעֹוָלם,"  ְך לֹא ֵנֵצא ִמּכָ "ּכָ

ָמה.  ֶנֶאְנָחה ְוִנְרּדְ

ִמיכֹות.  ַחת ַלּשְׂ ָכה, ֶהְחַלְפנּו ַרְעיֹונֹות ִמּתַ ָחסּות ַהֲחׁשֵ ִאים, ּבְ ילֹות ַהּבָ ּלֵ ּבַ

ּלֹו," ֶפר ׁשֶ ית ַהּסֵ ַלְכְלִכים ֶאת ּבֵ ּמְ ֲאַנְחנּו רֹוִצים ְלָהִקיא, ְואֶֹזן ָהָמן לֹא אֹוֵהב ׁשֶ ֹוֵמר, ׁשֶ יד ַלּשׁ "ַנּגִ

יָעה ִלְכלּוִכית.  ִהּצִ

ֲאַנְחנּו ִמְתָקְרִבים ְלִפְתרֹון,  רּור ׁשֶ ָהָיה ּבָ

יָלִדים.  ָחַזְרנּו ַלְחׁשֹב ּכִ

ָלָגן,  ה לֹו ּבָ "ַנֲעׂשֶ

נּו,"  ְרֶצה ְקָצת חֶֹפׁש ֵמִאּתָ ּיִ ַעד ׁשֶ

ָלָגָנה.  יָעה ּבָ ִהּצִ

נּו.  ּלָ ַתְקנּו ּכֻ ְוׁשּוב, ׁשָ

ַבע.  ּטֶ ֲאַנְחנּו נֹוְתִנים ְלַעְצֵמנּו עֶֹנׁש, ָלֵצאת ְלִטּיּול ּבַ יד, ׁשֶ ּגִ ּנַ יָעה, ׁשֶ ַמְרָטה ִהּצִ

ָנה ְלאֶֹזן ָהָמן,"  ֲאַנְחנּו יֹוְצִאים ְלָהִכין ַמּתָ יד, ׁשֶ "ַנּגִ

נֹוִני,  יַע ַמּתָ ִהּצִ

"ְוָאז ִנְבַרח." 

ַנֵהל ַהּטֹוב,"  ְחֵרר ֶאת ַהּמְ ְלׁשַ ֲחִקים, ּבִ ֲאַנְחנּו ְמׂשַ יד, ׁשֶ "אּוַלי ַנּגִ

ְרָטה.  יָעה ּבַ ִהּצִ

ֶהם,  ּלָ ים ׁשֶ ּיִ ׁשִ ּפְ ָחִקים ַהּטִ ׂשְ ּמִ ֲחִקים ּבַ ָלִדים ָהֵאּלּו ְמׂשַ ּוב ַהּיְ ּשׁ בּו, ׁשֶ ֹוְמִרים ַיְחׁשְ "ַהּשׁ

נּו ָלנּו ָלֵצאת,  ִיּתְ

ּוֶבֱאֶמת, 

ְחֵרר אֹותֹו."  ֵנֵלְך ְלׁשַ

ֶקט.  ָהָיה ׁשֶ

אֹוִני:  ֶזה ּגְ ְרָטה, ְיכֹוָלה ְלַהְמִציא ַרְעיֹון ּכָ ַרק ּבַ רּור, ׁשֶ ָהָיה ּבָ

ֵחק ֶאת ָהֱאֶמת,  ְלׂשַ

ָחק.  ִאּלּו ֶזה ַרק ִמׂשְ ּכְ

ָכה?"  ִלים ָעַלי ּכָ ּכְ ם ִמְסּתַ "ָמה ַאּתֶ

ה,  ַטּנָ ְרָטה ַהּקְ ָאה ּבַ ּלְ ִהְתּפַ

"ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ֶאת ָהֱאֶמת, 

ְחֵרר אֹותֹו."  ֶרְך ְלׁשַ ְוֵנֵצא ַלּדֶ
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ֶרְך ִציָאה ַלּדֶ ַהּיְ

ל ַהּמֹוִרים ַנֵהל ַהּטֹוב", ָאַסף אֶֹזן ָהָמן ֶאת ּכָ ְחֵרר ֶאת ַהּמְ ָחָקם "ְלׁשַ ׂשְ ָלִדים ִמּמִ בּו ַהּיְ ּלֹא ׁשָ ׁשֶ ּבֶֹקר, ּכְ ם ּבַ ּכֵ ְלָמֳחָרת, ַהׁשְ

ים!"  ׁשִ ים ְמֻטּפָ ׁשִ "ִטּפְ

הּוא ָצַעק, 

ם, נֹוְתִנים ָלֶהם ִלְברַֹח. ל ֶיֶלד. ְוַאּתֶ ה ׁשֶ ים, לֹא ְלַהֲאִמין ְלִמּלָ ָלִדים ֵהם ַעְרמּוִמּיִ ּיְ י ֶאְתֶכם, ׁשֶ ְדּתִ "ֲהֵרי ִלּמַ

ַנֵהל ַהּטֹוב.  יל ֶאת ַהּמְ ֱאֶמת ֵיְלכּו ְלַהּצִ ּסֹוף, עֹוד ּבֶ ּבַ

ֵאיֶזה  ֵחק ְועֹוד ּבְ ה ָלֶהם ָהעֶֹנׁש, ְועֹוד ֵאיֶזה עֶֹנׁש, ְלׂשַ ין ָהַרְגַלִים, ְוָאז ְיַחּכֶ ע, ִעם ָזָנב ּבֵ טֹוב, ֵהם עֹוד ָיׁשּובּו ַעל ַאְרּבַ

ַנֵהל ַהּטֹוב.  ְחֵרר ֶאת ַהּמְ ָחק, ְלׁשַ ִמׂשְ

ם ָלֶכם ָלרֹאׁש, מֹוִרים ְמֻטְמָטִמים!  ָעָמל ַרב, ִלְדחֹף ָלֶהם ָלרֹאׁש, ּגַ יִתי, ּבְ ּסִ ּנִ ה ְלָכל ָמה ׁשֶ ה ְוֶחְרּפָ ּבּוׁשָ

ָכה!  ִלים ָעַלי ּכָ ּכְ ם ִמְסּתַ ָמה ַאּתֶ

י ֶאְתֶכם ְלמֹוִרים,  ַעם ְיָלִדים, ַוֲאִני, ָהַפְכּתִ ם ֲהִייֶתם ּפַ ם ַאּתֶ ּגַ

ם?!  ַכְחּתֶ ָבר ׁשְ ּכְ

פּוֵיי טֹוָבה.  ֵאּלּו ּכְ ִלים ִלְהיֹות ּכָ ַרק ְיָלִדים ּומֹוִרים ְמֻסּגָ

ֶכם ֵמַהַהְתָחָלה."  ּלָ ל ַהִחּנּוְך ׁשֶ ָלִדים, ֶאְתֶכם ַהּמֹוִרים ֶאֱהפְֹך ִליָלִדים, ְוַנְתִחיל ֶאת ּכָ ִאם לֹא ַיְחְזרּו ַהּיְ

ַהּמֹוִרים ָעְמדּו ְמֻפָחִדים ְולֹא הֹוִציאּו ֶהֶגה. 

"ֲאַנְחנּו ַמְבִטיִחים ְלָך, 

ֲאדֹון אֶֹזן ָהָמן," 

ִים רֹוֲעדֹות,  ִבְרּכַ ן מֹוֶרה ֶאָחד ּבְ ִהְתַחּנֵ

ָלִדים לֹא ַיְחְזרּו,  "ִאם ַהּיְ

ׂש אֹוָתם." ֲאַנְחנּו ֵנֵלְך ְלַחּפֵ
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ֲחָקה  ָהרּוַח ׂשִ ַעם ִראׁשֹוָנה ֶזה ְזַמן ַרב ׁשֶ ִרים. זֹאת ָהְיָתה ּפַ מֹוַרד ָהָהר, צֹוֲעִדים ְוׁשָ ָבר ַהְרֵחק ּבְ ָעה, ָהִיינּו ּכְ אֹוָתּה ׁשָ ּבְ

ל אֶֹזן ָהָמן, ֵהִציצּו ֵאֵלינּו ִמן  דֹו ַהּקֹוֶטֶפת ׁשֶ קּו ִמּיָ ִהְתַחּמְ ים, ׁשֶ ָזה ֵמָעֵלינּו, ּוְפָרִחים ְקַטּנִ ּזְ ֶמׁש ּפִ ֶ ֲערֹוֵתינּו, ַהּשׁ ׂשַ ּבְ

ָהֲאָדָמה. 

ן. ְולֹא,  ִמיד ֵמַהּגַ ְך ָהְיָתה חֹוֶזֶרת ּתָ ה. ּכָ ִנּיָ ְ ְך ַעל ָהֶרֶגל ַהּשׁ ֲעַמִים ַעל אֹוָתּה ָהֶרֶגל ְוַאַחר ּכָ מֹו סּוס, ּפַ ָגה ּכְ ּלְ ְרָטה ּדִ ּבַ

ֲעמּום.  ִ ִתים ִמּשׁ ּמֵ ֶרֶגל ַאֲחֵרי ֶרֶגל ַאֲחֵרי ֶרֶגל ַאֲחֵרי ֶרֶגל... ַעד ׁשֶ

ר,  מֹו ְמֻבּגָ ב ּכְ חֹוׁשֵ "ִמי ׁשֶ

ֵני ְצָעִדים ְלָאחֹור,"  הֹוֵלְך ׁשְ

ָקְרָאה ַמְרָטה, 

ַמִים.   ָ נּו ָצַחְקנּו ַלּשׁ ְוֻכּלָ

ָלִדים, ְמֵלָאה  ל ֶאֶרץ ַהּיְ ת ּכָ ָפֵנינּו ִנְפֶרׂשֶ ּלְ ׁשֶ ִביל, ּכְ ְ ֶכת. ָיַרְדנּו ֵמָהָהר, ְלאֶֹרְך ַהּשׁ ה ּוְמַחּיֶ ֶרְך ָהְיָתה ַקּלָ ַהְתָחָלה, ַהּדֶ ּבַ

ָהִרים ַוֲעָמִקים, ְיָערֹות ַוֲערּוֵצי ְנָחִלים. 

ֶהן ֶנֶאְלצּו  ּבָ ית הֹוֵריֶהם, ׁשֶ ְרחּו ִמּבֵ ָחְלפּו ֵמָאז ּבָ ִנים ָהַרּבֹות ׁשֶ ָ אי, ַהּשׁ ה, ַוּדַ ֶמֶרץ. ָהיּו ֵאּלֶ ְיָלה ָצֲעדּו ּבְ ֶרת ַיְלֵדי ַהּלַ ֲעׂשֶ

ַדִים.  ח אֹוָתם ַעל ַהּיָ ּקַ ּיִ ר ְלַבד, ְולֹא ָהָיה ִמי ׁשֶ ּדֵ ְלִהְסּתַ

ְדָאָגה,  ֲאָלה ּבִ יָנה ׁשָ יּפִ ּפִ

ֶרת.  ִהיא ְמֻבּגֶ ִהיא הֹוֶלֶכת ָיֶפה, אֹוֵמר, ׁשֶ ִאם ֶזה ׁשֶ

יָעה אֹוָתּה,  ַמְרָטה ִהְרּגִ

ְוָאְמָרה ָלּה, 

רֹאׁש,  יזֹות ּבָ בֹות ַעּלִ ׁש ָלֶהם ַמְחׁשָ ּיֵ ׁשֶ ָלִדים הֹוְלִכים ָיֶפה, ּכְ ּיְ ׁשֶ

ָלִדים לֹא הֹוְלִכים ָיֶפה,  ֵהן ֶנֱעָלמֹות, ָאז ַהּיְ ּוְכׁשֶ

ְוֶזה ַהּכֹל. 

ם  ְרּכָ ִסים ּדַ ַפּלְ ִים ַהּמְ ְכׁשּוְך ַהּמַ ּפֹוִרים, ְוׁשִ פֹות ְוַסְביֹוִנים, קֹול ִצּיּוץ ַהּצִ ִנּיֹות ְוַנְרִקיִסים, ַרּקָ ּלָ י ּכַ ּוֶבֱאֶמת, ַמְרַבּדֵ

ֵמחֹות.  בֹות ׂשְ ַמְחׁשָ ינּו ּבְ אּו ֶאת ָראׁשֵ ְדרֹון, ִמּלְ ּמִ ּבַ

ָלִדים. ֶאֶרץ ַהּיְ ֵרַח ּבְ ֶמׁש ְוַהּיָ ֶ ָנה, ּוְבַמְסלּול ַהּשׁ ָ עֹונֹות ַהּשׁ סּוִמים, ּבְ ּנֹוִפים ַהּקְ ַמְרָטה ִהְתַעְנְיָנה ּבַ

ֲאָלה,  ִהיא ׁשָ

ֲעָרב.  ּמַ ְזָרח, ְוׁשֹוַקַעת ּבַ ּמִ ֶמׁש זֹוַרַחת ּבַ ֶ ָלִדים, ַהּשׁ ֶאֶרץ ַהּיְ ם ּבְ ִאם ּגַ

ְיָלה ָענּו ָלּה,  ַיְלֵדי ַהּלַ

ִית אֶֹזן ָהָמן נֹוֵתן.  עּוֵרי ּבַ ה ׁשִ ּמָ לּוי, ּכַ ה ְמאֹוד ּתָ ּזֶ ׁשֶ

ֶמׁש לֹא רֹוָצה ִלְזקֹף  ֶ ֶפר, ַהּשׁ ִריְך ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהּסֵ ּצָ ׁשֶ ּבֶֹקר, ּכְ ם, ּוְלָמֳחָרת ּבַ יְך ֻמְקּדָ ה, ָאז ַמְחׁשִ ִאם הּוא נֹוֵתן ַהְרּבֵ

רֹאׁש. 

ֵרי ָהָאָבק  ְרּגְ ֲחקּו ִעם ּגַ ֶמׁש ׂשִ ֶ אֹור ָורֹד, ְוַקְרֵני ַהּשׁ א ָהֲאִויר ּבְ ד ִהְתַמּלֵ עּוִרים, ּוִמּיָ ַכח ָלֵתת ׁשִ ּוַפַעם ַאַחת, אֶֹזן ָהָמן ׁשָ

ּתֹוֶפֶסת. 

י:  ַאְלּתִ ֲאִני ׁשָ

ִעים?"  ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ יֹוֵתר ְלֵבית ַהּסֵ ָצָרה ּבְ ֶרְך ַהּקְ "ַמִהי ַהּדֶ

ֶלת ְלַהְחִריד.  ְרֲאָתה ִלי, ְמֻבְלּבֶ ּנִ ָלִדים, ׁשֶ ת ֶאֶרץ ַהּיְ ַרׂש ַעל ָהֲאָדָמה ֶאת ַמּפַ ֲעָסִני ּפָ ּכַ
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"ֵאֶצל אֶֹזן ָהָמן," 

יר,  הּוא ִהְסּבִ

ָלִדים ְקבּוָעה ּוְמדּוָדה.  ת ֶאֶרץ ַהּיְ "ַמּפַ

ה.  ּנֶ ּתַ ִעים, ֵאינֹו ִמׁשְ ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ן ִליָלִדים ְלֵבית ַהּסֵ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ ְרָחק, ִמּבֵ ְוַהּמֶ

ה.  ּנָ ּתַ יֹוֵתר, ִמׁשְ ָצָרה ּבְ ֶרְך ַהּקְ ָלִדים, ַהּדֶ ל ֶאֶרץ ַהּיְ נּו, ׁשֶ ּלָ ה ׁשֶ ּפָ ּמַ ֲאָבל ּבַ

ל,  ְלָמׁשָ

ִעים,  ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ֵבית ַהּסֵ ים, ּוַבּסֹוף ַרק ּבְ ּקִ ְמּתַ ֵעֶמק ַהּמַ ְך ּבְ ַהר ַהֲחלֹומֹות, ְוַאַחר ּכָ ו ּבְ ֵחק ַעְכׁשָ ה רֹוֶצה ְלׂשַ ִאם ַאּתָ

ִעים ַהּיֹום.  ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ יַע ְלֵבית ַהּסֵ ּגִ ּלֹא ּתַ אי, ׁשֶ ָאז, ָקרֹוב ְלַוּדַ

ֶרְך  ַנֵהל ַהּטֹוב, ָאז ַהּדֶ ְחֵרר ֶאת ַהּמְ ִעים, ּוְלׁשַ ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ֵבית ַהּסֵ ו, ְלַהְתִחיל ּבְ ְוָקא ַעְכׁשָ ה רֹוֶצה, ּדַ ֲאָבל, ִאם ַאּתָ

יֹוֵתר."   ם ְקָצָרה ּבְ ְלׁשָ

ה ָלּה.  י אֶֹזן ָהָמן לֹא ִהְרׁשָ ַמן, ּכִ ָתה ִמּזְ ּלֹא ָעׂשְ ָתה, ָמה ׁשֶ לֹוָנה ָעׂשְ ְלּגֵ ּגַ

ֶרת  ִהיא ׁשֹוַלַחת ֶאת ַהּזֶ ׁשֶ ַבת ַאַחת, ּכְ ְך ָעְצָרה ּוָפְתָחה אֹוָתן ּבְ ֵעיַנִים ֲעצּומֹות, ְוַאַחר ּכָ ִהיא ִהְסּתֹוְבָבה ַמֵהר, ּבְ

ְלָפִנים. 

ה.  ַטּנָ ע ַהּקְ ָלִדים ִהְסּתֹוְבָבה ָלּה ַעל ָהֶאְצּבַ ל ֶאֶרץ ַהּיְ ּכָ

ּדּור.  מֹו ּכַ ָלה ּכְ ְלּגְ ָכה ְוִהְתּגַ ָלִדים ִהְתַהּפְ ְך ָאֲהָבה, ְוָכל ֶאֶרץ ַהּיְ ל ּכָ ּכָ ּלֹון, ׁשֶ ְלּגַ ָתה ּגַ ְך ָעׂשְ ַאַחר ּכָ

ֲאָלה,  ַמְרָטה ׁשָ

ד אֹוָתנּו,  אֶֹזן ָהָמן ִלּמֵ ִאם ֶזה ָנכֹון, ָמה ׁשֶ

ָלִדים,  ֶאֶרץ ַהּיְ ּבְ ׁשֶ

ֶמׁש.  ֶ ַחת ַהּשׁ ֵאין ָחָדׁש ּתַ

ְיָלה ָצֲחקּו.  ַיְלֵדי ַהּלַ

ָלִדים,"  ֶאֶרץ ַהּיְ "ּבְ

ֵהם ָאְמרּו ָלנּו, 

"ַהּכֹל ָחָדׁש. 

ֶמׁש."  ֶ ַחת ַהּשׁ ן ּתַ ֵאין ָיׁשָ

ָרִחים, ַהּכֹל ִנְרָאה ָטִרי ְוַרֲעָנן.  ִביֵבנּו, ָהֲאָדָמה, ָהֵעִצים ְוַהּפְ ּוֶבֱאֶמת, ִמּסְ

ין ֶהָהִרים ֶאל ִמיׁשֹור ָרָחב ּוָפתּוַח.  ָיָצאנּו ִמּבֵ

ֵבית ְקָברֹות ֲעָנק.  ּיֹות, ּכְ ּיֹות-ֻקּבִ ִרים, ֻקּבִ ֻבּגָ ה ִעיר ַהּמְ ְלָפֵנינּו ִנְפְרׂשָ
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ֶפר  ית ַהּסֵ ַעם ּבֵ ָהָיה ּפַ נּו, ְלִכּוּון ָמה ׁשֶ ַדְרּכֵ ים ִלּוּו אֹוָתנּו ּבְ ּנִ ּתַ ֵאיָנם ִמׁשְ ַע. ֶמְרָחִבים ׁשֶ ִביל ָארְֹך ּוְמַיּגֵ ָצַעְדנּו ְלאֶֹרְך ׁשְ

א ֵמַעל ָהֲעָנִנים. ְתַנּשֵׂ ִמְבָצר ָרחֹוק ַהּמִ ו ִנְרָאה, ּכְ ִעים, ְוַעְכׁשָ ּגָ ים ְמׁשֻ ַחּיִ

יָנה(,  יּפִ ְך ָקְרָאה ָלֶהם ּפִ ְרצּופֹוִנים ַסְקָרִנים )ּכָ נּו ּפַ ַעם ֵהִציצּו ּבָ י ּפַ ִרים. ִמּדֵ ֻבּגָ ֶדר ִעיר ַהּמְ ָחה ּגֶ נּו ִנְמּתְ ְלִצּדֵ

ַצח,  ַגן ַחּיֹות. ֵהם ָלְבׁשּו ֲחִליפֹות ַוֲעִניבֹות, ָהיּו ָלֶהם ְקָמִטים ַעל ַהּמֵ קֹוִפים ּבְ ֵדר, ּכְ לֹות ַהּגָ ם ְלַמּקְ ִהְצִמידּו רֹאׁשָ

ְוֵעיַנִים ֲעֵיפֹות. 

ִרים.  ֻבּגָ ָלִדים ַהּמְ ֵאּלּו ָהיּו ַהּיְ

ְבנּו ְלקֹול ְצָעֵדינּו ַעל ָהֲאָדָמה:  ֶקט, ְוִהְקׁשַ ׁשֶ ָהַלְכנּו ּבְ

"ֶרֶגל ַאַחר ֶרֶגל ַאַחר ֶרֶגל ַאַחר ֶרֶגל..." 

ִעים,"  ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ יַע ְלעֹוָלם ְלֵבית ַהּסֵ ְך לֹא ַנּגִ "ּכָ

נּוִני.  ִמְלֵמל ַיׁשְ

ַנֵהל ַהּטֹוב,"  ְחֵרר ְלעֹוָלם ֶאת ַהּמְ ְך לֹא ְנׁשַ "ּכָ

י.  ִלּבִ י ּבְ ְבּתִ ָחׁשַ

ֵאין ָלּה ּכֹוַח יֹוֵתר.  ל, ׁשֶ ְרָטה ְלַיּלֵ ה ּבַ ָאז ֵהֵחּלָ

ל ֶאל ּתֹוְך ַעְצָמם, ְוָנסֹוגּו  ָרִחים ֵהֵחּלּו ְלִהְתַקּפֵ ִדידּות ָאפֹר. ַהּפְ ַמֲעֵטה ּבְ ְכָיּה, ּבְ רּו ִלְצִליֵלי ּבִ ַמִים ָהְלכּו ְוִהְתַקּדְ ָ ַהּשׁ

ם ֵהֵחל ָלֶרֶדת.  ׁשֶ ֶטן ָהֲאָדָמה. ּגֶ ֶאל ּבֶ

ן ִליָלִדים אֹו  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ אֶֹזן ָהָמן, ּוְבֵבית ַהּסֵ ה ּבְ ׁש ַהּזֶ ֻטּפָ ָחק ַהּמְ ׂשְ ל ַהּמִ ְמַאס ָלּה ּכָ ּנִ ָלה, ׁשֶ ָלה, ְוִיּלְ ָלה, ְוִיּלְ ְרָטה ִיּלְ ּבַ

ד  ּה, לֹא ַמְחִזיר אֹוָתּה ִמּיָ ּלָ א ׁשֶ ִאם ֲאִני, עֶֹפר, ַאּבָ ָבר. ְוׁשֶ ִביָלּה ַהּכֹל אֹותֹו ּדָ ׁשְ ִנים, ּבִ ֶפר ִליָלִדים ְמַעְצּבְ ֵבית ַהּסֵ ּבְ

ַאְחִזיר אֹוָתּה ֶלֱאלֹוִהים.    ּה, ׁשֶ ּדָ ְיָתה, ָאז ִמּצִ ַהּבַ

ְרָטה,  זֹאת ָהְיָתה ּבַ ּכָ

ּה.  ּלָ ִאּלּו הּוא ָחֵבר ׁשֶ ֶות, ּכְ ַחת ִעם ַהּמָ ִמְתַוּכַ

יד ָלּה,  ינּו ְלַהּגִ ַהְתָחָלה ִנּסִ ּבַ

ִעים.  ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ יִעים ְלֵבית ַהּסֵ עֹוד ְמַעט ַמּגִ ׁשֶ

ֶזה לֹא ָעַזר. 

ה,  ּנָ ַמְדנּו ִמּמֶ ּלָ ְרצּוִפים ַמְצִחיִקים, ׁשֶ ינּו ָלּה ּפַ ְך ָעׂשִ ַאַחר ּכָ

ם ֶזה לֹא ָעַזר.  ֲאָבל ּגַ

ן. ם ּכֵ ֶהֱאִזין לֹו, ָרָצה ִלְבּכֹות ּגַ ב, ְוָכל ִמי ׁשֶ ִחְלֵחל ְלתֹוְך ַהּלֵ ֶזה, ׁשֶ ְרָטה ָהָיה ּכָ ל ּבַ ִכי ׁשֶ ַהּבֶ

ַעם,  ֲאִפּלּו אֶֹזן ָהָמן ָצַעק ּפַ

ַע.  ּגֵ ּתַ ְפִסיק ִלְבּכֹות, הּוא ִמׁשְ ִאם ִהיא לֹא ּתַ ׁשֶ

ְרָטה:  ִמיד ָעַבד ַעל ּבַ ּתָ ִריק ָהַאֲחרֹון, ׁשֶ יִתי ֶאת ַהּטְ ִנּסִ

ר ָלְך,  ֲאַסּפֵ "רֹוֶצה ׁשֶ

ָהִייִתי ָקָטן?"  ׁשֶ

ְקָעה ֵמֶהן.  ֶמׁש ּבָ ִנים, ְוֶקֶרן ׁשֶ ֻעּנָ ֶניָה ַהּמְ ִקיק ְוׁשֹוָבב ִנְפַרׂש ַעל ּפָ ִחּיּוְך ּדָ
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"טֹוב, 

ֶכם:  ּלְ יבּו ּכֻ ְקׁשִ ָאז ּתַ

לֹוֵתיֶהם  ַמְרּגְ ּלְ בֹוִהים ׁשֶ ֹוֶכֶנת ַעל ָהִרים ּגְ ְקֵראת ֵחיָפה, ַהּשׁ ּנִ ֶאֶרץ ְרחֹוָקה ׁשֶ ִנים ַרּבֹות-ַרּבֹות, ּבְ ַעם, ִלְפֵני ׁשָ ּפַ

ְהיּו  ּיִ ה ׁשֶ ְבָגִדים ֲחָלִקים. הּוא לֹא ִהְרׁשָ ֶפר ּבִ ה ָעֵלינּו, ָלבֹוא ְלֵבית ַהּסֵ ּוָ ּצִ דֹול, ָהָיה ָלנּו ְמַנֵהל ֶאָחד, ׁשֶ ִנְפָרׂש ָים ּגָ

ָגִדים.  ִצּיּוִרים ַעל ַהּבְ

ם.  ְכָנַסִים אֹו ִמחּוץ ָלֶהם, ֲאָבל לֹא ְקָצת ּפֹה ּוְקָצת ׁשָ ּמִ ַהֻחְלָצה ָיְכָלה ִלְהיֹות אֹו ּבַ

רֹות.  בֹות ְמֻסּדָ ה ָלנּו ַלְחׁשֹב, ַרק ַמְחׁשָ ה, ִהְרׁשָ ַנֵהל ַהּזֶ ַהּמְ

ֶלב,  ְבּתָ ַעל ּכֶ ָנִניַח ָחׁשַ

ר ַלְחׁשֹב: ָאז ֻמּתָ

ָמה הּוא אֹוֵכל, 

ל.  ּוָמַתי ָצִריְך ָלֶרֶדת ִאּתֹו ְלַטּיֵ

ֲאָבל ָאסּור ַלְחׁשֹב: 

ֶלב,  ֵאין ִלי ּכֶ ֲחָבל ׁשֶ

ֶלב.  ֵחק ִעם ּכֶ יף ְלׂשַ אֹו ֵאיֶזה ּכֵ

ר ְוֵאילּו ָאסּור:  בֹות ֻמּתָ ְגָמה, ְלֵאילּו ַמְחׁשָ אֹו עֹוד ּדֻ

ּתֹוֵלל – ָאסּור,  ָלרּוץ ּוְלִהׁשְ

ר.  ֶרץ – ֻמּתָ יִלים ְלהֹוָצַאת ַהּמֶ ְרּגִ ֲאָבל ַלֲעׂשֹות ּתַ

יֹום ֶאָחד הּוא ָצַעק ָעֵלינּו: 

ֵחק!'  ַמן ָלֶלֶכת ְלׂשַ 'ֶזה ַהּזְ

ֲאַנְחנּו לֹא ֶהֱאַמּנּו. 

ֵחק!  ֵחק! ְלׂשַ 'ְלׂשַ

ֵחק.  ן ִליָלִדים ְלׂשַ ע, ְולֹא ֶאּתֵ ֶזה ָרׁשָ ֲאִני ּכָ ִבים, ׁשֶ ם חֹוׁשְ ָמה ַאּתֶ

ידּו:  ּגִ ַרק ּתַ

ֵחק.  ִבים ָלֶלֶכת ְלׂשַ ה, ַחּיָ ׁשָ ַבּקָ ּבְ

מֹו ְיָלִדים:  ְולֹא, ַחס ְוָחִליָלה, ּכְ

ֵחק.'  א ִלי ָלֶלֶכת ְלׂשַ ּבָ

ִהְמִציאּו ָלֶהם,  ָחִקים ׁשֶ ָכל ִמיֵני ִמׂשְ ֵחק ּבְ ֵהֵחּלּו ְלׂשַ ָלִדים, ׁשֶ ין ַהּיְ ָאז ָעַבר ּבֵ

ְוָצַעק: 

ֲחִקים?!  ם ְמׂשַ ָכה ַאּתֶ 'ּכָ

ֵחק.  ְכָלל לֹא יֹוְדִעים ְלׂשַ ם ּבִ ׁשּו ָלֶכם, ַאּתֶ ּיְ ְתּבַ ּתִ

ֵחק,  ְלׂשַ

עּוִרים.  ֶזה ְלָהִכין ׁשִ

ֲחִקים?!  ם לֹא יֹוְדִעים ֵאיְך ְמׂשַ ָמה, ַאּתֶ

ִית.  עּוֵרי ַהּבַ ֶרת ֲעטּוָפה, ּוַמְתִחיִלים ְלָהִכין ֶאת ׁשִ יק ַמְחּבֶ מֹוִציִאים ֵמַהּתִ

ם,  ְבּתֶ ַעל ָמה ֲחׁשַ
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ָבר ַאֵחר?!  ַעל ּדָ

ֵחק,  ים ְיָלִדים, ֶזה לֹא ְלׂשַ ם עֹוׂשִ ַאּתֶ ָמה ׁשֶ

ֶזה ְלִהְתַלְכֵלְך, 

ֶזה ְלַקְלֵקל, 

טּויֹות. ֶזה ַלֲעׂשֹות ׁשְ

עּוִרים,  ם הֹוְלִכים ְלָהִכין ׁשִ ֵחק, ַאּתֶ ֲאִני ׁשֹוֵלַח ֶאְתֶכם ְלׂשַ ׁשֶ ה ְיָלִדים, ּכְ ֵמַעּתָ

ם?!'"  ֲהַבְנּתֶ

ְראּו!"  "ּתִ

ַמִים.  ָ יָעה ַלּשׁ ֲעלּות, ְוִהְצּבִ ִהְתּפַ ָקְרָאה ַמְרָטה ּבְ

ֵבד.  ם ּכָ ׁשֶ יל ּגֶ ִמים ְלַהּפִ חִֹרים, ְמַאּיְ לּוִיים ֲעָנִנים ׁשְ ִרים ָהיּו ּתְ ֻבּגָ ֵמַעל ִעיר ַהּמְ

ָרִחים  ַלל ֵריחֹות ּוְצָבִעים. ּפְ ׁשְ ק, ָהָרוּוי ּבִ ַתְקּתַ ֲאִויר ַהּמְ ִרים ְמַרֲחִפים ּבָ ְרּפָ ִריָחתֹו. ּפַ ְמלֹוא ּפְ ְוַאֲחֵרינּו, ָצַעד ָהָאִביב ּבִ

ַמְקֵהָלה.  ּפֹוִרים ּבְ ִביל, ִהְתָחרּו ַהּצִ ְ זּוִרים ְלאֶֹרְך ַהּשׁ רֹוׁש ְוָהאֶֹרן, ַהּפְ בֹוִרים. ְוַעל ֲעֵצי ַהּבְ ַמע ִזְמזּום ַהּדְ ָזְקפּו רֹאׁש ְלׁשֵ

תּוַח. ְרָחב ַהּפָ ְקִלילּות, ְוֶנֶעְלמּו ֵמֵעֶבר ַלּמֶ לֹות ּבִ גּו ַאּיָ ּלְ ַעל ַקו ָהאֶֹפק ּדִ



66

ְיָלה ְרָטה, עֶֹפר ְוַיְלֵדי ַהּלַ ה ֶאת ַמְרָטה, ּבַ אֶֹזן ָהָמן ְמַגּלֶ

חִֹרים ּוְכֵבִדים. הּוא ֵהִרים ֶאת  ַעל רֹאׁשֹו ְמַרֲחִפים ֲעָנִנים ׁשְ ּמֵ ׁשֶ ן ִליָלִדים, ּכְ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ ג ּבֵ ב ַעל ּגַ אֶֹזן ָהָמן ִנּצַ

ּלֹו.    צּו ֵמאֶֹזן ָהָמן ׁשֶ ְצּבְ ּבִ ָערֹות ׁשֶ ת ׂשְ ְתאֹום, ָמַרט ְקֻוּצַ ֶקֶפת ְוֵהִציץ ְלתֹוָכּה. ּפִ ׁשְ ַהּמִ

יַע ִלי,"    "ַמּגִ

ִמְלֵמל. 

ּלֹו.  ן לֹא ׁשֶ ֵ ן ְוַהּשׁ ן ּכֵ ֵ ַעל ַהּשׁ ה ּבַ ְך, ִעם ַהּפֶ ב ְלַחּיֵ ְך ׁשָ ַאַחר ּכָ

ְיָלה.  ָרבֹות ֶנֶגד ַיְלֵדי ַהּלַ ַאר לֹו ֵמַאַחד ַהּקְ ֶזה ִנׁשְ

ּדּור,  הּוא ָרָצה ָלַקַחת ָלֶהם ֶאת ַהּכַ

ְרצּופֹו.  ר ֶאל ּתֹוְך ּפַ ּדּור ָיׁשָ ֲעָטה ֶאת ַהּכַ לֹוָנה ּבָ ְוַגְלּגֵ

ּלֹו,  ִים ׁשֶ ּנַ ִ ׂש ֶאת ַהּשׁ ֵמָאז הּוא ְמַחּפֵ

לּום.  ֵהם לֹא יֹוְדִעים ּכְ ִעים ׁשֶ ּבָ ָלִדים ִנׁשְ ֲאָבל ַהּיְ

ָהֱאֶמת ִהיא, 

ה ֶאת ֶזה ְלַאף ֶאָחד.  ִכיָסּה, ְולֹא ְמַגּלָ ּלֹו ּבְ ִים ׁשֶ ּנַ ִ לֹוָנה ׁשֹוֶמֶרת ֶאת ַהּשׁ ְלּגֵ ּגַ ׁשֶ

ּה.  ּלָ ֵמַע ׁשֶ ֶזה ַהּקָ

ל טֹוב.  ּה, ִיְהֶיה ָלּה ַמּזָ ּלָ יס ׁשֶ ּכִ ל אֶֹזן ָהָמן ּבַ ִים ׁשֶ ּנַ ִ ִאם ַהּשׁ ִהיא אֹוֶמֶרת, ׁשֶ

ָכה ִהיא ַמֲאִמיָנה.  ּכָ

ָצר,  ארֹו ַהּקָ ה ְלָפָניו. הּוא ָמַתח ֶאת ַצּוָ רּוׂשָ ָלִדים ַהּפְ ת ֶאֶרץ ַהּיְ ַמּפַ ַקְפּתֹו, ְוִהְתּבֹוֵנן ּבְ ו, הֹוִריד אֶֹזן ָהָמן ֶאת ִמׁשְ ַעְכׁשָ

ל ִאּיּום.  ְתנּוָעה ׁשֶ ף אֹותֹו ְלַאט-ְלַאט, ּבִ ְוִלּטֵ

ים.  ֻחּלִ ָבר ּכְ ה ֵמֶהם, ַנֲעׂשּו ּכְ ּמָ ִלי ִלְנׁשֹם. ּכַ דֹם ָמתּוַח, ּבְ ַהּמֹוִרים, ָעְמדּו ְסִביבֹו ּבְ

ן ַלְחנֹק ֶאת ַעְצמֹו אֹו אֹוָתם, ְוַגם הּוא לֹא ָיַדע ֵמרֹאׁש. ּוֵ ַעם לֹא ָיְדעּו, ִאם הּוא ִמְתּכַ ֵהם ַאף ּפַ

ר ָלֶהם,  ַעם ִסּפֵ ּפַ

ק לֹו.  ֵ ְתַחּשׁ ּמִ ה ׁשֶ ִמיד ֶאת ַהֶהֶפְך ִמּמָ ה ּתָ הּוא עֹוׂשֶ ׁשֶ

רֹוִצים.  ים ֶאת ָמה ׁשֶ ִמיד עֹוׂשִ ים, לֹא ּתָ ַחּיִ י ּבַ ּכִ

ר ָלֶהם,  ְך ִסּפֵ ַאַחר ּכָ

ה ֶאת ַהֶהֶפְך ֵמַהֶהֶפְך.  הּוא עֹוׂשֶ ׁשֶ

רֹוִצים.  ים ֶאת ָמה ׁשֶ ים, עֹוׂשִ ַחּיִ ִמיד ּבַ י לֹא ּתָ ׁשּוב, ּכִ
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ם ָיְדעּו,  ּלָ ֲאָבל ּכֻ

ּנֹוְתרּו  ִחיִדים, ׁשֶ ָבִרים ַהּיְ ל אֶֹזן ָהָמן, ִאם ַלְחנֹק ֶאת ַעְצמֹו אֹו ֶאת ַהּמֹוִרים, ָהְיָתה ַאַחד ַהּדְ ַהַהְחָלָטה ָהִרְגִעית ׁשֶ ׁשֶ

ָלִדים.  ֶאֶרץ ַהּיְ ֲעַדִין לֹא ְצפּוִיים ּבְ

ְוָאז, 

ַמר ַלְחנֹק ֶאת ִמי ֵמַהּנֹוְכִחים,  ּגָ ְלַאַחר ׁשֶ

יז: ֶזֶמר ּוְבִרּקּוד ַעּלִ ָהָיה ּפֹוֵתַח ּבְ

ְרָנׁש, ל ּבַ ל ּכָ "ֶזה סֹופֹו ׁשֶ

ַע ֶנֱעָנׁש." ַהּפֹוׁשֵ

ן ִליָלִדים. ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ ּתֹות ּבֵ ָכל ּכִ ן ּבְ ּנַ ָהָיה ָאהּוב ְמאֹוד ַעל אֶֹזן ָהָמן, ְוהּוא ִנְלַמד ְוׁשֻ ְקלּום ׁשֶ ּדִ

ָצר,  אר ַהּקָ ּוָ ַהּצַ

ְיָלה.  ְלֵדי ַהּלַ ֶרת ִמּיַ ם זֹו ָהְיָתה ַמְזּכֶ ּגַ

ּמּוד, ַעל ָהרֹאׁש.  ל ִסְפֵרי ַהּלִ יק, ּובֹו ּכָ ֲעָסִני ָזַרק לֹו ֶאת ַהּתִ ִרים, ּכַ ָרבֹות ַהּמָ ַאַחד ַהּקְ ּבְ

ץ ֵמָעְצַמת  ּוֵ ם הּוא ִהְתּכַ ל ְוֶנֱעַלם ֶאל ּתֹוְך ַעְצמֹו. ַהּגּוף, ּגַ אר ִהְתַקּפֵ ּוָ ֵתַפִים, ְוַהּצַ ּלֹו ְלתֹוְך ַהּכְ ָאז, ִנְכַנס ָהרֹאׁש ׁשֶ

ן הּוא רֹוֵדף ַמֵהר ַאֲחֵרי ְיָלִדים. ֲארּו ֲאֻרּכֹות, ְוִאּתָ ַדִים ִנׁשְ ה, ֲאָבל ָהַרְגַלִים ְוַהּיָ ּכָ ַהּמַ

ה ֵהם!  "ִהּנֵ

ה ֵהם!"    ִהּנֵ

ֶקֶפת.    ׁשְ ָצַרח אֶֹזן ָהָמן ֶאל ּתֹוְך ַהּמִ

ׁש ָוֵחִצי,  ֵ ן ַהּשׁ ת ֶהָחֵמׁש, ּוָבֶאְמַצע, עֶֹפר ּבֶ ְרָטה ּבַ מֹוֶנה, ּבַ ְ ת ַהּשׁ "ַמְרָטה ּבַ

ְיָלה.  ֶרת ַיְלֵדי ַהּלַ ל ֲעׂשֶ ם ַיַחד, ּכָ ְוִאּתָ

ָקִדיָמה מֹוִרים, 

ִרים!" ַנֲהפְֹך אֹוָתם ִלְמֻבּגָ

ׁש...  ׁשְ "ׁשְ

ר ִסּפּור.  ָטן ְמַסּפֵ עֶֹפר ַהּקָ

ים!" ׁשִ ֶקט מֹוִרים ְמֻטּפָ ׁשֶ

י.  ְרּתִ ּפַ ּסִ ּפּור ׁשֶ ּלֹו, ַלּסִ דֹוָלה ׁשֶ אֶֹזן ָהָמן ַהּגְ ְדִריכּות, ּבְ יב ּבִ ם ֶאת ָידֹו ַעל ָאְזנֹו, ַמְקׁשִ הּוא ׂשָ
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ר ָעַלי,  "הּוא ְמַסּפֵ

ר ָעַלי!"  ָטן ְמַסּפֵ עֶֹפר ַהּקָ

ְמָחה.  ְמקֹומֹו ֵמרֹב ׂשִ ַאג ְוָקַפץ ּבִ ׁשָ

ַמִים ְוִהְרִצין: ָ יט ַלּשׁ ְמקֹומֹו, ִהּבִ ְתאֹום, ָקָפא ּבִ ּפִ

ָלִדים.  ּנּו ֶאת ֶאֶרץ ַהּיְ ּפּוִרים ְיׁשַ ּסִ ים, ׁשֶ "ֲאָבל ֲאִני לֹא ַמְסּכִ

ִפים."  ָלִדים הֹוְלִכים ְולֹא ִמְתַעּיְ רֹות, ְוַהּיְ ּפֹוִרים ׁשָ ֶמׁש זֹוַרַחת, ַהּצִ ֶ ְתאֹום ַהּשׁ ּפִ

יו,  ס ֶאת ָיָדיו ְסִביב ּפִ ּנֵ הּוא ּכִ

ָלִדים: ַאג ֵמַעל ּוֵמֵעֶבר ְלָכל ָהֵרי ֶאֶרץ ַהּיְ ְוׁשָ

"ִסּפּוִרים ֶזה ַרק ִסּפּוִרים, 

ֱאֶמת!"  ֶזה לֹא ּבֶ

ִעים. ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ַרַעם ַעד ְלֵבית ַהּסֵ ל ּכְ ְלּגֵ קֹולֹו ִהְתּגַ

ָחַזר ִמן ֶהָהִרים ָעָנה לֹו:  ַהֵהד ׁשֶ

ֱאֶמת אֶֹזן ָהָמן,  "ִסּפּוִרים ֶזה ּבֶ

ֱאֶמת." ִמיד ּבֶ ִסּפּוִרים ֶזה ּתָ

ם?!" ַמְעּתֶ "ׁשְ

יָפה אֹותֹו.  ִהּקִ ט ְמֻפָחד, ֶאל ְקבּוַצת ַהּמֹוִרים ׁשֶ ַמּבָ ו, ּבְ ָנה ַעְכׁשָ הּוא ּפָ

ַמְענּו," ּלֹא ׁשָ ֱאֶמת ׁשֶ ַנֵהל, ּבֶ ַמְענּו ַהּמְ "לֹא ׁשָ

לּו, רֹוֲעִדים.  ֵהם ִהְתַנּצְ

יבּו טֹוב!" ְקׁשִ "ְמֻטְמָטִמים, ּתַ

יו,  ס ֶאת ָיָדיו ְסִביב ּפִ ּנֵ הּוא ּכִ

ָכל ּכֹוחֹו: ְוָצַעק ּבְ

"ִסּפּוִרים ֶזה ַרק ִסּפּוִרים, 

ֱאֶמת." ֶזה לֹא ּבֶ

ה ְוַיְלדּוִתית ָחְזָרה ֵאָליו: ּקָ ת קֹול ּדַ ּבַ

ֱאֶמת אֶֹזן ָהָמן,  "ִסּפּוִרים ֶזה ּבֶ

ֱאֶמת." ִמיד, ּבֶ יׁש, ֶזה ּתָ ֶלד ַמְרּגִ ּיֶ ָמה ׁשֶ

ַהּמֹוִרים ָהיּו ֲהמּוִמים. 

ְמעּו.  ם ֵהם ׁשָ ּגַ ַעם, לֹא ָהָיה ָסֵפק, ׁשֶ ַהּפַ

ַהּכֹל ִיְהֶיה ִמיׁשֹור  ָלִדים, ׁשֶ ה ֲאִני רֹוֶצה ְלהֹוִריד ֶאת ֶהָהִרים ֵמֶאֶרץ ַהּיְ ם ְמִביִנים, מֹוִרים ְמֻטְמָטִמים, ָלּמָ ו ַאּתֶ "ַעְכׁשָ

טּויֹות."  ִרים ׁשְ ים, ְמַדּבְ י ֶהָהִרים ֵהם ַיְלדּוִתּיִ י. ּכִ ּלִ ִרים ׁשֶ ֻבּגָ מֹו ִעיר ַהּמְ ּכְ

ל אֶֹזן ָהָמן. ָאה ׁשֶ ָעָקה ַהּבָ ינּו ַלּצְ ינּו, ְוִחּכִ נּו ֶאת ָיֵדינּו ָסִביב ּפִ ּלָ ְסנּו ּכֻ ּנַ ָעה, ּכִ אֹוָתּה ׁשָ ּבְ

לֹוׁש,"  ִים, ׁשָ ּתַ "ַאַחת, ׁשְ

ָקְרָאה ַמְרָטה, 

ַאְגנּו:  נּו ׁשָ ְוֻכּלָ
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"אֶֹזן ָהָמן, 

ָהִרים."  ֵעז ָלַגַעת ּבֶ ּלֹא ּתָ ׁשֶ

יו ִלְנקֹׁש, ְוָיָדיו ִלְרעֹד.  ּנָ ק, ׁשִ ְקׁשֵ ל אֶֹזן ָהָמן ֵהֵחּלּו ְלׁשַ יו ׁשֶ ְרּכָ ּבִ

ת קֹול נֹוֶסֶפת: ְמָעה ּבַ ְוָאז ִנׁשְ

ן, אֶֹזן ָהָמן,  "ּכֵ

י ֵהם ֲחמּוִדים."  ָהִרים, ּכִ ֵעז ָלַגַעת ּבֶ ּלֹא ּתָ ׁשֶ

ַחד.  ם ֲאַנְחנּו ָקָפאנּו ִמּפַ ּגַ

"ִמי ֶזה ָהָיה?" 

ֶקט.  ָהָיה ׁשֶ

ִעים,"  ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ֵבית ַהּסֵ לּוא ּבְ ַנֵהל ַהּטֹוב, ַהּכָ ל ַהּמְ "ֶזה קֹולֹו ׁשֶ

ְיָלה.  ָצֲחקּו ַיְלֵדי ַהּלַ

ָהִרים, ּוַמְפִחיד ֶאת אֶֹזן ָהָמן."  ים הּוא ְמַהְדֵהד ּבֶ "ְלִעּתִ

ּמֹוִרים,  ה, ָנַעץ ֶאת ֵעיָניו ּבַ ּפָ ל ֶאת ַהּמַ אֶֹזן ָהָמן ִקּפֵ

ַאג:    ְוׁשָ

ֲאִני לֹא ְמַפֵחד?! מֹוִרים!"  "ָנכֹון ׁשֶ

ארֹונֹו.  ר ֶאת ַצּוְ ַח ְוִסּדֵ ַח, ִהְתַנּפֵ הּוא ִהְתַמּתֵ

ן..."  ן, לֹא, ּכֵ ן, לֹא, לֹא, ּכֵ "ּכֵ

ִלים.  ְמעּו קֹולֹות ְמֻבְלּבָ ִנׁשְ

ן?"  "ִמי ָאַמר ּכֵ

הּוא ָצַרח, 

ְצַעד ַצַעד ֶאָחד ָקִדיָמה." ּיִ "ׁשֶ

"ֲאַנְחנּו..." 

ְמקֹוָמם.  ה מֹוִרים ְוָקְפאּו ּבִ ּמָ מּו ּכַ ְמּגְ ּגִ

אֶֹזן ָהָמן ְמַפֵחד?!" ם ׁשֶ ם ֲאַמְרּתֶ "ַאּתֶ

"לֹא, לֹא... אֶֹזן ָהָמן. 

ן...  יד ּכֵ ָרִצינּו ְלַהּגִ

ה לֹא ְמַפֵחד."  ַאּתָ ׁשֶ

ם אֹוְמִרים 'לֹא' ְלאֶֹזן ָהָמן?!" "ַאּתֶ

ַבת ַאַחת.  קּו ַהּמֹוִרים ּבְ ּתְ ּתַ ַעם ִהׁשְ ַהּפַ

ִתיָקה.     ֲעזֹר ָלֶהם, ּכֹוֵלל ׁשְ ׁשּוָבה לֹא ּתַ ּום ּתְ ּשׁ ֵהם ָיְדעּו ׁשֶ

"ּוִמי ָאַמר 'לֹא'?!" 

"ֲאִני, ֲאִני..." 

ה מֹוִרים.    ּמָ ׁשּו ּכַ ִלְחׁשְ

י?!"  ָאַמְרּתִ ם 'לֹא' ַעל ָמה ׁשֶ ם ֲאַמְרּתֶ "ַאּתֶ
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ּנּו לֹא,  ּוַ "אֶֹזן ָהָמן... ִהְתּכַ

ה לֹא ְמַפֵחד."  ַאּתָ ׁשֶ

ׁשּוָבה ְמֵלָאה!  "ּתְ

ֵלָמה.  ֶבת ִלְהיֹות ׁשְ ׁשּוָבה ַחּיֶ ּתְ י ֶאְתֶכם, ׁשֶ ְדּתִ ָעִמים ִלּמַ ה ּפְ ּמָ ּכַ

אֹוְמִרים: 

ה לֹא ְמַפֵחד.  לֹא, ֲאדֹון אֶֹזן ָהָמן, ַאּתָ

ֶרת:  ְחּבֶ ּמַ ַעם ּבַ ֶכם, ִלְכּתֹב ֵמָאה ּפַ ּלְ ֲאִני ֵמִטיל ַעל ּכֻ

עֹוָלם.  ָבר ּבָ ּום ּדָ ֲאדֹון אֶֹזן ָהָמן, לֹא ְמַפֵחד, ִמּשׁ

ם?!  ֲהַבְנּתֶ

מֹוִרים ְמֻטְמָטִמים."   

דֹם ָמתּוַח. מֹוֶרה ָעַבר ִעם ֶמֶטר ּוָמַדד  ָחֵצר, ּבְ ִרים ּבֶ ָלִדים ָהיּו ְמֻסּדָ ר ַהּבֶֹקר. ַהּיְ ג ְלִמְסּדַ אֶֹזן ָהָמן ִמֵהר ָלֶרֶדת ִמן ַהּגַ

ֱאֶמת ָמתּוַח.  ל ֶיֶלד, ִאם הּוא ּבֶ ּכָ

ָכְך,  ן ּבְ ָלִדים ִהְצַטּוּו ְלִהְתַאּמֵ ָך. ַהּיְ ּלְ י ׁשֶ ה ֶסְנִטיֶמְטִרים ֵמַהּגַֹבּה ָהֲאִמּתִ ַכּמָ בֹוּהַ ּבְ רּוׁשֹו ָהָיה, ִלְהיֹות ּגָ ִלְהיֹות ָמתּוַח, ּפֵ

ֵדי ְלֵהָעׂשֹות ּבֹוְגִרים יֹוֵתר.  ל יֹום, ּכְ ּכָ

ב:  ׁש ְונֹוֵגַע ַלּלֵ ְנאּום ִנְרּגָ ָמה, ּוָפַתח ּבִ אֶֹזן ָהָמן ָעָלה ַלּבָ

ם לֹא ְמִביִנים?!  ֵני ָאָדם, ֶזה ְלטֹוַבְתֶכם, ַאּתֶ ְהיּו ּבְ ּתִ לּו, ׁשֶ ְגּדְ ּתִ י, ׁשֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ָבר ּבִ ם, ָמה ּכְ "ָמה ֲאִני רֹוֶצה ִמּכֶ

ִביְלֶכם.  ׁשְ ים ּבִ ֶכם עֹוׂשִ ּלָ ַההֹוִרים ׁשֶ פּוֵיי טֹוָבה, לֹא יֹוְדִעים ְלַהֲעִריְך ֶאת ָמה ׁשֶ ָלִדים, ּכְ ל ַהּיְ מֹו ּכָ ם ְיָלִדים, ּכְ ֲאָבל ַאּתֶ

ׁשּו ָלֶכם.  ּיְ ִהְתּבַ

ַעם ָהַאֲחרֹוָנה, ֲחלֹום ַחם ּוָמתֹוק ַעל הֹוֵריֶכם?  ּפַ ם, ּבַ ָמַתי ֲחַלְמּתֶ

ם אֹוָתם.  ַכְחּתֶ ׁשְ

ית  ָלִדים. הֹוִציאּו ֶאְתֶכם ִמּבֵ ֶאֶרץ ַהּיְ יֹוֵתר ּבְ ֶפר ַהּטֹוב ּבְ ְלחּו ֶאְתֶכם ְלֵבית ַהּסֵ ִביְלֶכם. ׁשָ ׁשְ יֶהם נֹוְתִנים ּבִ ְוֵהם, ֶאת ַחּיֵ

ָאִרים ְיָלִדים ָלֶנַצח.  ם ֲהִייֶתם ִנׁשְ ָ ּשׁ לּום, ׁשֶ ם ּכְ ם לֹא ְלַמְדּתֶ ָ ּשׁ ִעים, ׁשֶ ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ַהּסֵ

ָנה?  ם, ָמַתי ְקִניֶתם ָלֶהם ַמּתָ ְוַאּתֶ

ְליֹום ָהֵאם אֹו ְליֹום ָהָאב. 

ָנה?  ָמַתי ְקִניֶתם ִלי ַמּתָ

ִלי! ִלי! 

ֶכם.  ּלָ ְלאֶֹזן ָהָמן ׁשֶ

אן ְוצֹוֵעק? ֶזה ְלטֹוַבְתֶכם.  ָמה, ְלטֹוָבִתי ֲאִני עֹוֵמד ּכָ

יַע ָלֶכם!"  ּגִ ּמַ ֶזה ָמה ׁשֶ

חֹרֹות, ְמֻצְחָצחֹות,  ה ָלֶהם. ָהיּו לֹו ַנֲעַלִים ׁשְ ָלִדים ָמה ְמַצּפֶ ים ַלּיְ ֵדי ְלַהְדּגִ ִעיטֹות ֲאֻיּמֹות, ּכְ ה ּבְ ּמָ ֲאִויר ּכַ ַלח ּבָ הּוא ׁשָ

ַחת. ּתַ ָלִדים ּבַ ן ָהָיה ּבֹוֵעט ַלּיְ ֶצה, ְוִאּתָ ּקָ דֹות ּבַ ְמֻחּדָ

ַעם ַאַחת,  ֶרת, ֲאִפּלּו ּפַ ַכח ַמְחּבֶ ָ ּשׁ ה, ׁשֶ ַדּקָ ה, ֲאִפּלּו ּבְ ּתָ ִאֵחר ַלּכִ ל ֶיֶלד ׁשֶ ים. ּכָ ר ֳעָנׁשִ ר ַהּבֶֹקר, ֶנֱעַרְך ִמְסּדַ סֹוף ִמְסּדַ ּבְ

ָמה.  כּו, ִנְקְראּו ַלֲעלֹות ַלּבָ ִחּיְ ר ְיָלִדים ׁשֶ ּוְבִעּקָ
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ָלִדים.  מַֹע ֶאת ַהּיְ ֵדי ִלׁשְ ה, הּוא לֹא ָצִריְך ְלִהְתּכֹוֵפף ּכְ יָעה ַעד ָהִרְצּפָ ּגִ ּלֹו, ַהּמַ ִעם אֶֹזן ָהָמן ׁשֶ ִמיד, ׁשֶ אֶֹזן ָהָמן ָטַען, ּתָ

ַעם לֹא ִהְפִסיק  ר, ַאף ּפַ ְמֻבּגָ ם, ּכִ ִמיד ָנַתן ָלֶהם ְלַסּיֵ יב ָלֶהם. הּוא ָאְמָנם ּתָ ֱאֶמת, ִהְקׁשִ ֲאָבל הּוא ֵמעֹוָלם לֹא, ּבֶ

יד.  ִמיד ָיַדע ָמה ֵהם הֹוְלִכים ְלַהּגִ ֶאְמַצע, ֲאָבל ּתָ אֹוָתם ּבָ

ם ְואֹוֵמר: ָאז ָהָיה ְמַסּיֵ

י  ם ֶאת ַרֲחׁשֵ ם לֹא אֹוְמִרים, ּגַ ַאּתֶ ם ֶאת ָמה ׁשֶ ָבר, ּגַ ל ּדָ י ׁשֹוַמַעת ּכָ ּלִ ָקִרים. אֶֹזן ָהָמן ׁשֶ רּוִצים, ִסּפּוִרים ּוׁשְ "ַהּכֹל, ּתֵ

ם ֶאת ְמִזּמֹוֵתיֶכם, ָנכֹון ְיָלִדים?!"  ֶכם, ּגַ ִלּבְ

יד:  ָלִדים ָהיּו ְצִריִכים ְלַהּגִ ַהּיְ

ַנֵהל.  "ָנכֹון ַהּמְ

ה צֹוֵדק,"  ה יֹוֵדַע ַהּכֹל, ַאּתָ ה ׁשֹוֵמַע ַהּכֹל, ַאּתָ ַאּתָ

עֹוָתיו  ֶאְצּבְ ֶלד ּבְ ל ַנַחת, ְוצֹוֵבט ֶאת ַהּיֶ ְך ִחּיּוְך ׁשֶ ים ָהֵאּלּו, ָהָיה אֶֹזן ָהָמן ְמַחּיֵ ּלִ ֶלד ָאַמר ֶאת ַהּמִ ַהּיֶ ְוָאז, ַאֲחֵרי ׁשֶ

ּה ָקָרא:  ּלָ ְצִביָטה, ׁשֶ ּיֹות ּבִ ְרִזּלִ ָהָרזֹות ְוַהּבַ

"ְצִביַטת ַאֲהָבה", 

ֶלד.  ל ַהּיֶ חֹל ַעל ֶלְחיֹו ָהֲעִדיָנה ׁשֶ ִאיָרה ִסיָמן ּכָ ִהׁשְ ׁשֶ

ֶבת ָהרּוחֹות ֵאַלי," "ֶמְרּכֶ

ָקָרא אֶֹזן ָהָמן.   

ְדעּו ָלעּוף.  ּיָ ְבָעה ְיָלִדים ׁשֶ ד, ֵהִביאּו ַהּמֹוִרים ׁשִ ִמּיָ

ִנים  ְגֵדי נֹוצֹות. אֶֹזן ָהָמן ָלַכד אֹוָתם עֹוד ִלְפֵני ׁשָ ְבׁשּו ּבִ ּלָ דֹולֹות, ׁשֶ ֶהם ְזרֹועֹות ּגְ ּלָ ָקל, ׁשֶ י ִמׁשְ ָהיּו ֵאּלּו ְיָלִדים ַקּלֵ

ל ִצּפֹוִרים. הּוא ֶהֱאִכיל אֹוָתם  דֹול ׁשֶ ְכלּוב ּגָ ַמר אֹוָתם ּבִ ן ִליָלִדים, ְוׁשָ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ ֵהִקים ֶאת ּבֵ ׁשֶ ַרּבֹות, ּכְ

ֶבת  י ֲאִויר ְלֶמְרּכֶ ָפָרׁשֵ ֶהם ּכְ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ֵרת אֹותֹו, ְוִהׁשְ ף אֹוָתם ְלׁשָ ָנַפִים, ִאּלֵ ק ָלֶהם ֶאת ַהּכְ ֵדי ְלַחּזֵ ל ִצּפֹוִרים, ּכְ ָמזֹון ׁשֶ ּבְ

ּלֹו.  ָהרּוחֹות ׁשֶ

ָבה.  ְרּכָ מֹוִרים ָרְתמּו אֹוָתם ַלֶמּ

ֹוט,  ּשׁ אֶֹזן ָהָמן ִהְצִליף ּבַ

ְוָקָרא: 

"ָקִדיָמה! 

ְרָטה ְועֶֹפר ִנְתּפֹס ֶאת ַמְרָטה, ּבַ

ְיָלה, ֶרת ַיְלֵדי ַהּלַ ִעם ֲעׂשֶ

ִרים."   ַנֲהפְֹך אֹוָתם ִלְמֻבּגָ

ֶבת ָהרּוחֹות ּוֶמְרּכֶ

ָקה, ַמְעָלה, ִזּנְ

ְדָהָרה.       ַמִים ּבִ ָ ַלּשׁ
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ף ְרּדָ ַהּמִ

יטּו ְלַמְעָלה,"  "ַהּבִ

יָעה ָלֲעָנִנים.  ָצֲעָקה ַמְרָטה ְוִהְצּבִ

ר ְלֶעְבֵרנּו. ַאֲחָריו, ָנעּו ָהֲעָנִנים,  ָעפּו ַהְיׁשֵ ְבָעה ְיָלִדים, ׁשֶ ָבה ְרתּוָמה ְלׁשִ ֶמְרּכָ ב אֶֹזן ָהָמן ּבְ ַמִים, ָיׁשַ ָ ּשׁ ְלַמְעָלה, ּבַ

ְך.  יִלים ָעֵלינּו חֹׁשֶ ֶמׁש, ּוַמּפִ ֶ ים ֶאת ַהּשׁ ִלים, ְמַכּסִ ַחּיָ ּכְ

עֹו,  ֶאְצּבָ הּוא נֹוֵפף ּבְ

יַע!  "ֲאִני ַמּגִ

יַע!" ֲאִני ַמּגִ

ִנְבַהְלנּו נֹוָרא. 

י,  יּפִ ְתאֹום ָהְיָתה ְצִריָכה ּפִ יָנה, ּפִ יּפִ ּפִ

ה,  ָחק ַהּזֶ ׂשְ ל ַהּמִ ְמַאס ָלּה ִמּכָ ּנִ ָבה ׁשֶ ְרָטה, ׁשּוב ִיּבְ ּבַ

קּו,  ּתְ ּתַ ְיָלה ִהׁשְ ַיְלֵדי ַהּלַ

ר,  ֲאִני ָרִציִתי ִלְהיֹות ׁשּוב ְמֻבּגָ

ְתאֹום: ְוַרק ַמְרָטה ָקְרָאה ּפִ

ה!  "ִהּנֵ

ה."  אן ְמָעָרה ְקַטּנָ י, ֵיׁש ּכָ ּבֹואּו ִאּתִ

ְזִחיָלה.  ֵנס ֵאָליו ּבִ ר ָהָיה ְלִהּכָ ֶאְפׁשָ ַלע, ׁשֶ ּסֶ יָעה ַעל חֹור ָקָטן ּבַ ִהיא ִהְצּבִ

ָכה ְוָיכְֹלנּו  ְלנּו ַלֲחׁשֵ ָעָרה ְוָהְפָכה ְלֶחֶדר. ְלַאט-ְלַאט ִהְתַרּגַ ְפִנים, ִהְתַרֲחָבה ַהּמְ ְמִהירּות. ּבִ ִני ּבִ ֵ ָזַחְלנּו ֶאָחד ַאֲחֵרי ַהּשׁ

ְפִנים.  ם ּבִ ּלָ ּכֻ ַדְקנּו ׁשֶ ִני. ּבָ ֵ ִלְראֹות ֶאָחד ֶאת ַהּשׁ

ִויִצ'ים.  ם ֵסְנּדְ ָקה ְלֻכּלָ ְך ִחּלְ ה אֹוָתּה, ְוַאַחר ּכָ ִמיָכה ּוָפְרׂשָ יָקּה ׂשְ ַמְרָטה הֹוִציָאה ִמּתִ

ְקּתְ ַלֲעׂשֹות אֹוָתם?"  "ָמַתי ִהְסּפַ

יו,  א ֶאת ּפִ רֹק ְמַמּלֵ ׁשֶ ִני, ּכְ ּקַ ַאל ַמְמּתַ ׁשָ

ְך ָטִעים."  ל ּכָ "ֶזה ּכָ

ַמן לֹא ָאַכְלנּו.  ּוֶבֱאֶמת, ִמּזְ

ֶרְך,"  ָצאנּו ַלּדֶ ּיָ "ִלְפֵני ׁשֶ

יָבה ַמְרָטה.  ֵהׁשִ

ְהֶיה ְרֵעִבים."  ּנִ י ׁשֶ "ָיַדְעּתִ
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תֹוכֹו ָאבֹוָקדֹו.  י ָהָיה ּבְ ִויץ' ּכִ ְנּדְ ְרָטה לֹא ָרְצָתה ֶלֱאכֹל ֶאת ַהּסֵ ַרק ּבַ

ת ִלי ָלמּות ֵמָרָעב,"  "לֹא ִאְכּפַ

ִהיא ָאְמָרה, 

ל ֶזה."   "ֲאָבל ֲאִני לֹא ְיכֹוָלה ִלְסּבֹל ֶאת ָהֵריַח ׁשֶ

ִאּלּו ָעָנן  ָעָרה, ּכְ תֹוְך ַהּמְ יְך ּבְ ְתאֹום ֶהְחׁשִ י ּפִ ְמנּו ּכִ ְרּדַ ּנִ ב ׁשֶ ִני, ַוֲאִני חֹוׁשֵ ֵ ינּו ֶאָחד ַעל ַהּשׁ ָהִיינּו ֲעֵיִפים, ֵהַנְחנּו ָראׁשֵ

ֶקט ָנַפל ָעֵלינּו.  ֵבד ָרַבץ ְלִפְתָחּה, ְוׁשֶ ּכָ

ַתח.  ים ֶאת ַהּפֶ דֹוִלים ְמַכּסִ נּו ְלַמְעָלה, ְוָרִאינּו ְקָפִלים ּגְ ּלָ ְטנּו ּכֻ ִהּבַ

י ֶאְתֶכם ְיָלִדים,"  ַמְעּתִ "ׁשָ

ל.  ְלּגֵ הּוא ָצַחק ְצחֹוק ִמְתּגַ

ֵצא ֶאְתּפֹס אֹותֹו.  ּיֵ ָנה, ְוָהִראׁשֹון ׁשֶ ה ָלֶכם ֲאִפּלּו ֵמָאה ׁשָ "ֲאִני ֲאַחּכֶ

ְך אֹוֲהִבים? ל ּכָ ם ּכָ ַאּתֶ ֶמׁש ׁשֶ ֶ ִלי ִלְראֹות ֶאת ַהּשׁ ֶכם, ּבְ ּלָ ְחּבֹוא ׁשֶ ּמַ ר ּבַ ּתֵ ה ְזַמן ּתּוְכלּו ְלִהְסּתַ ּמָ ּכַ

מֹו ְנָמִלים.  ָתִחים, ּכְ ֲאִני ֶאְסּתֹם ָלֶכם ֶאת ַהּפְ

ם ֲאבּוִדים, ְיָלִדים ֲחמּוִדים.  ַאּתֶ

ֲעָנִנים."  ה ּבַ ּסֶ ְתּכַ י ׁשּוב ּתִ ּלִ ָלִדים ׁשֶ בֹות ֲעצּובֹות, ְוֶאֶרץ ַהּיְ ְפָחִדים ּוְבַמְחׁשָ א ּבִ יֶכם ַיְתִחילּו ְלִהְתַמּלֵ עֹוד ְמַעט ָראׁשֵ

קֹולֹו ַהּצֹוְרָמִני:  יר ּבְ הּוא ִהְתִחיל ָלׁשִ

"ֶיֶלד, ֶיֶלד, ֵצא ַהחּוָצה,

א ִיְקנּו ְלָך עּוָגה."  א ְוַאּבָ ִאּמָ

ָעָרה, ְוהּוא  ַתח ַהּמְ ּסּו ֲעַדִין ֶאת ּפֶ ל אֶֹזן ָהָמן, ּכִ ל ָאְזנֹו ׁשֶ ָפִלים, ׁשֶ ַהּקְ יָחה, ַאף ׁשֶ א ַהּשִׂ ָתה ַמְרָטה ֶאת נֹוׂשֵ ּנְ ָאז, ׁשִ

ָאַמְרנּו.  ה ׁשֶ יב ְלָכל ִמּלָ ִהְקׁשִ

ְיָלה,  ֲאָלה ֶאת ַיְלֵדי ַהּלַ ִהיא ׁשָ

ה קֹוְרִאים לֹו אֶֹזן ָהָמן?  ָלּמָ

ְוֵאיְך ֶזה ָקָרה, 

ְך?  ל ּכָ ְדָלה ּכָ ּלֹו ּגָ ָהאֶֹזן ׁשֶ ׁשֶ

ְקָרא "אֶֹזן  ּנִ ַעל אֶֹזן ַאַחת ֲעצּוָמה, ׁשֶ ּנּו, ּבַ דֹול ִמּמֶ ע עֹוד יֹוֵתר ּגָ אֶֹזן ָהָמן ָהָיה מֹוֶרה, ָרׁשָ ּלְ רּו ָלנּו ׁשֶ ְיָלה ִסּפְ ַיְלֵדי ַהּלַ

ַח ְיָלִדים.  ּלֹו, ֵאיְך ְלַנּצֵ ל ַהּסֹודֹות ׁשֶ ּנּו ָלַמד, אֶֹזן ָהָמן, ֶאת ּכָ דֹול". ִמּמֶ ָהָמן ַהּגָ

אֶֹזן.  ר, ָנַהג ָלבֹוא ֵמֲאחֹוָריו ְוִלְמׁשְֹך לֹו ּבָ מֹו ְמֻבּגָ אֶֹזן ָהָמן לֹא ִהְתַנֵהג ּכְ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ה, ּבְ ַהּמֹוֶרה ַהּזֶ

י ָהרֹאׁש,  ִצּדֵ ים ֵאָליו, ָאז ּבְ ׁשִ ב ְוֵהם ִנּגָ ֶלד יֹוׁשֵ ַהּיֶ ׁשֶ ים, ּכְ ּמֹוִרים עֹוׂשִ מֹו ׁשֶ ַמְעָלה ַעל ְיָלִדים, ּכְ יִטים ִמּלְ ּבִ ּמַ ׁשֶ י ּכְ ּכִ

מֹו ָיִדּיֹות.  ָהָאְזַנִים ּבֹוְלטֹות ּכְ

ּוּוִנים,  ָטן, ַמֲעִמיד אֹותֹו ַעל ַרְגָליו, ְמסֹוֵבב ֶאת ָאְזנֹו ְלָכל ַהּכִ ְלִמידֹו, אֶֹזן ָהָמן ַהּקָ אֶֹזן ּתַ ְך ּבְ דֹול, ָהָיה מֹוׁשֵ אֶֹזן ָהָמן ַהּגָ

ַקת רֹק.   ה ְלַהְחִזיר אֹוָתּה ִלְמקֹוָמּה ִעם ַהְדּבָ מֹוֵרט אֹוָתּה, ּוַבּסֹוף ְמַנּסֶ

ְפסּו אֹוָתּה יֹוֵתר ְויֹוֵתר,  ם ָהָיה יֹוֵתר ַקל ִלְתּפֹס אֹוָתּה. ָאז ּתָ ָהְלָכה ְוָגְדָלה, ּגַ ל אֶֹזן ָהָמן. ּוְכָכל ׁשֶ ְדָלה ָהאֶֹזן ׁשֶ ְך ּגָ ּכָ

ה.  יָעה ָלִרְצּפָ ִהּגִ יָכה ִלְגּדֹל ַעד ׁשֶ ְוָלֵכן ִהיא ִהְמׁשִ
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ק.  ֱאֶמת לֹא ֻמְצּדָ י ּגֶֹדל ָאְזנֹו, ָהָיה ּבֶ ַעל ּפִ ּנּוי, ׁשֶ ָטן". ּכִ יכּו ִלְקרֹא לֹו, "אֶֹזן ָהָמן ַהּקָ ה, ִהְמׁשִ ּתָ ּכִ ֲאָבל ּבַ

ְלדּות ַהּכֹוֶאֶבת.  ּכַֹח ֶאת ַהּיַ דֹול, ְוִלׁשְ ע אֶֹזן ָהָמן ִלְהיֹות ּגָ ּבַ אֹוָתם ָיִמים ֲחׁשּוִכים, ִנׁשְ ּבְ

"ֶזה לֹא ָנכֹון! 

ל ְיָלִדים,"  ע ׁשֶ ָ ֶזה ְסָתם ִסּפּור ְמֻרּשׁ

ָעָרה.  ַתח ַהּמְ ְמָעה ְזָעָקה ֵמַעל ּפֶ ִנׁשְ

ַדל אֶֹזן ָהָמן,"  ּגָ ׁשֶ "ַרק ּכְ

ְיָלה,  ר ַיְלֵדי ַהּלַ יכּו ְלַסּפֵ ִהְמׁשִ

ה ְלִיְתרֹון.  ּלֹו, ְוָהַפְך ֶאת ַהֻחְלׁשָ אֶֹזן ׁשֶ ׁש ּבָ ּיֵ "הּוא ִהְפִסיק ְלִהְתּבַ

ָכל  ָלִדים, ּבְ ל ַהּיְ ְטּפּוֵטיֶהם ַהּלֹא ּבֹוְגִרים ׁשֶ ְמֻיָחד ֶאת ּפִ ּלֹו, ּבִ מַֹע ַהּכֹל ִעם ָהאֶֹזן ׁשֶ הּוא ָיכֹול ִלׁשְ ָאה, ׁשֶ הּוא ִהְתּגָ

ָלִדים."  ֶאֶרץ ַהּיְ ָמקֹום ּבְ

מַֹע,"  ֱאֶמת ָיכֹול ִלׁשְ "ָנכֹון, ָנכֹון, ֲאִני ּבֶ

ל אֶֹזן ָהָמן.  ַמע ׁשּוב קֹולֹו ׁשֶ ִנׁשְ

ָעָרה.  תֹוְך ַהּמְ ה ּבְ ְך ַהּזֶ ה ִנְמַאס ַהחֹׁשֶ ַטּנָ יָנה ַהּקְ יּפִ ְלּפִ

ל אֶֹזן ָהָמן,  יָה ֶאל ָאְזנֹו ׁשֶ ִהיא ֵקְרָבה ֶאת ּפִ

יר:  ה ָלׁשִ ְוֵהֵחּלָ

ָטן, "אֶֹזן ָהָמן ַהּקָ

ן  ָהַלְך ַלּגַ

ָלָגן." ה ּבָ ְוָעׂשָ

ָעָרה ָהְלָכה ְוֶהֱאִדיָמה.  י ַהּמְ ָתה ֶאת ּפִ ּסְ ּכִ ָהאֶֹזן ׁשֶ

ה לֹא ֵמִזיז ָלּה.  ּזֶ ים ֶעְליֹוִנים, ְלַהְראֹות ׁשֶ ה ַמֲאַמּצִ ָהאֶֹזן עֹוׂשָ רּור, ׁשֶ ָהָיה ּבָ

תֹוְך ָהאֶֹזן.  ג לֹו ּבְ ה ְלַדְגּדֵ ָעָרה, ְוֵהֵחּלָ ּמְ ְצָאה ּבַ ּמָ ל ֵעץ אֶֹרן ׁשֶ ִלְכלּוִכית ָלְקָחה ַמַחט ׁשֶ

"ְנָמִלים! 

ְנָמִלים!" 
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אֶֹזן ָהָמן ָצַרח, 

ָעָרה.  תֹוְך ַהּמְ ּוִפְתאֹום ָהָיה אֹור ּבְ

ה ְלַמֲעָנם.  ֲאִני עֹוׂשֶ ּלֹא יֹוְדִעים ְלַהֲעִריְך ֶאת ָמה ׁשֶ ים, ׁשֶ ׁשִ ן ְלַחּכֹות ִליָלִדים ִטּפְ ּוֵ "ֲאִני הֹוֵלְך, ֲאִני לֹא ִמְתּכַ

ְך  ְרַקע. ּכָ קּו ֶאְתֶכם ַלּקַ ֲעַלִים. ֵהן ְיַרּתְ ה ֲעֵליֶכם ִלְנעֹל ֶאת ַהּנַ ָעָרה, ּוְמַצּוֶ ֶפַתח ַהּמְ ֵבדֹות ּבְ ִאיר ָלֶכם ַנֲעַלִים ּכְ ֲאִני ַמׁשְ

ֶכם.  ּלָ ְמיֹונֹות ׁשֶ לֹא ּתּוְכלּו ָלעּוף יֹוֵתר ִעם ַהּדִ

ֵבד.  ֵצל ּכָ ַמִים, ְוַיַעְטפּו ֶאְתֶכם ּבְ ָ ירּו ָלֶכם ֶאת ַהּשׁ ְסּתִ ּיַ ִאיר ָלֶכם. ּכֹוָבִעים ׁשֶ ְוַגם ּכֹוָבִעים, ַרֲחֵבי ׁשּוַלִים, ֲאִני ַמׁשְ

ָנַפִים,"  ֶכם ֶאת ַהּכְ ּלָ ֶפׁש ׁשֶ ץ ְלִצּפֹור ַהּנֶ ְך ְנַקּצֵ ּכָ

ְצחֹוקֹו ָהרֹוֵעם,  הּוא ָצַחק ּבִ

ם ֵהֵחל ָלֶרֶדת.  ְוֶגׁשֶ

  

ל  ַמִים, לֹוֵקַח ִאּתֹו ֲחָזָרה ֶאת ּכָ ָ ַאְכָזִרּיּות ְוִהְמִריא ַלּשׁ עֹוְפִפים ּבְ ָלִדים ַהּמְ ּיְ ְבּתֹו, ִהְצִליף ּבַ אֶֹזן ָהָמן ָעָלה ַעל ֶמְרּכַ

ן ִליָלִדים.     ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ם ְלֵבית ַהּסֵ ׁשֶ ָהֲעָנִנים ְוַהּגֶ
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ַהר ַהֲחלֹומֹות

ָלִדים. ּבֶֹקר ִהְתעֹוְררּו ַהּיְ ם ּבַ ּכֵ ַהׁשְ

ָעָרה, ה ְלָהִציץ ִמחּוץ ַלּמְ ֵהֵעּזָ ַמְרָטה, ָהְיָתה ָהִראׁשֹוָנה, ׁשֶ

א.  ּלֹו ְוֵאינֹו ִמְתַחּבֵ ֶבת ָהרּוחֹות ׁשֶ ֶמְרּכֶ ֱאֶמת ָעף ּבְ אֶֹזן ָהָמן ּבֶ ֵדי ִלְבּדֹק ׁשֶ ּכְ

ל ּבֶֹקר  ֶמׁש ׁשֶ ִהיִרים, ְוׁשֶ ַמִים ָהיּו ּבְ ָ ם ַהּשׁ יַח אֹו ֶאֶבן. ּגַ ִביב, ְולֹא ָרֲאָתה אֶֹזן ּבֹוֶלֶטת ֵמֲאחֹוֵרי ׁשּום ׂשִ יָטה ִמּסָ ִהיא ִהּבִ

ָבעֹות ָהַרֲעַנּנֹות.  ָפה ֶאת ַהּגְ ִלּטְ

ּלֹו,  ּפּור ּכֻ ֵדי ְלַגּלֹות ֶאת ַהּסִ ָתה ִלְמׁשְֹך ֶאת ְקֵצה ַהחּוט, ּכְ ִים. ִהיא ִנּסְ ֲעַדִין ִרֵחף ַעל ָהַעְפַעּפַ ְרָטה, ָהָיה ֲחלֹום, ׁשֶ ְלּבַ

ד.  ּיָ ֲאָרה ַרק ִעם ָקֶצה ּבַ ֲאָבל ַהחּוט ִנְקַרע, ְוִהיא ִנׁשְ

קֹול ָעצּוב:  הּו ָאַמר ָלּה ּבְ יׁשֶ ּמִ ְרָטה ָזְכָרה ֵמַהֲחלֹום, ָהָיה, ׁשֶ ּבַ ָמה ׁשֶ

ה ָעַזְבּתְ אֹוִתי?  "ָלּמָ

ַכְחּתְ אֹוִתי?"  ְלָמה ׁשָ

אּו ֶאת ֵעיֶניָה.  ׁש, ּוְדָמעֹות ַחּמֹות ִמּלְ ַרּגֵ ּקֹול ַהּמְ ְכרּות ּבַ ּה ַרק ֵמֶעֶצם ַהִהּזָ ּלָ ָצה ּכֻ ּוְ ִהיא ִהְתּכַ

יְך,"  ָכה ֲאִני לֹא ְיכֹוָלה ְלַהְמׁשִ "ּכָ

ְכָתה,  ּבָ

ֶבת ָלַדַעת, ִמי ָאַמר ִלי ֶאת ֶזה."  "ֲאִני ַחּיֶ

ָעָרה.  ֶקט ָיַרד ַעל ַהּמְ ׁשֶ

ד  ַרּקֵ תּור, ַהּמְ ל ֲחלֹום לֹא ּפָ ם, ְוֵהם ָיְדעּו ַטֲעמֹו ׁשֶ ם. ַמְמֶלֶכת ַהֲחלֹומֹות ָהְיָתה מֹוַלְדּתָ ינּו רֹאׁשָ ְיָלה ִהְרּכִ ַיְלֵדי ַהּלַ

ִבים ָלֶלֶכת ְלַהר ַהֲחלֹומֹות,"  א. "ַחּיָ ְיָלה ַהּבָ ּלַ ם ְלַהּכֹות ׁשּוב ּבַ ִלְפֵני ָהֵעיַנִים, לֹא נֹוֵתן ָמנֹוַח, ּוְמַאּיֵ

נּוִני.  ָקָרא ַיׁשְ

רֹאׁש ָהָהר, ִנְמָצִאים ַהֲחלֹומֹות ָהֲאבּוִדים.  ם, ּבְ "ׁשָ

ים ְלָפָניו,  ִמיד. ִזְכרֹונֹות ַיְלדּותֹו ִנְפָרׂשִ ל ֲחלֹומֹוָתיו ָהֲאבּוִדים, ֵמָאז ּוִמּתָ ִבים ֵאָליו ּכָ ד ׁשָ ה, ִמּיָ ְסּגָ יַע ַלּפִ ּגִ ּמַ ל ִמי ׁשֶ ּכָ

דֹול.  ְהֶיה ּגָ ּיִ ׁשֶ ר, ָמה ָרָצה ִלְהיֹות ּכְ ַחד, ַעל ָמה ָחַלם, ּוְבִעּקָ ה ּפָ ִמּמָ

ְרָטה, ִלְמצֹא ֶאת ֲחלֹוָמּה ָהָאבּוד." ם, ּתּוַכל ּבַ ׁשָ

ָלִדים:  ת ֶאֶרץ ַהּיְ ַרׂש ַעל ָהֲאָדָמה ֶאת ַמּפַ ֲעָסִני ּפָ ּכַ

בֹות ֲעצּובֹות,"  ר ַמְחׁשָ בֹות ְנִעימֹות, אֹו ֶעׂשֶ לֹוׁש ַמְחׁשָ ל ׁשָ ֶמְרָחק ׁשֶ "ַהר ַהֲחלֹומֹות ִנְמָצא ּבְ

ִהְכִריז, 
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ּוּון.  ְוֶהְרָאה ָלנּו ֶאת ַהּכִ

ְרָטה.  יטּו ַעל ּבַ ם ִהּבִ ּלָ ּכֻ

ּלֹא רֹוָצה ָלעּוף, ְוָהָיה ָסֵפק, ִאם ִהיא ּתּוַכל ַלֲעמֹד  ִים, ׁשֶ ָבה ֲעצּוָבה ַעל ָהַעְפַעּפַ ׁש ָלּה ֲעַדִין ַמְחׁשָ ּיֵ רּור, ׁשֶ ָהָיה ּבָ

בֹות ֲעצּובֹות.  ר ַמְחׁשָ ל ֶעׂשֶ ה, ֶמְרָחק ׁשֶ ֶרְך ָהֲאֻרּכָ ּדֶ ּבַ

ְרָטה!  ְדֲאִגי, ּבַ "ַאל ּתִ

ה ִמי ָאַמר ָלְך:  ֲאַנְחנּו ְנַגּלֶ

ה ָעַזְבּתְ אֹוִתי?  ָלּמָ

ַכְחּתְ אֹוִתי?  ה ׁשָ ָלּמָ

ְדֲאִגי,"  ַאל ּתִ

ֶרְך.    ר ֶאת ַהּדֶ ֵדי ְלַקּצֵ ר, ּכְ ל אֹׁשֶ ּה ִחּיּוְך ׁשֶ ָתה ְלָהִפיַח ּבָ יזּות, ְוִנּסְ ַעּלִ ָצה ַמְרָטה ְסִביב ֲאחֹוָתּה ּבְ ִקּפְ

ֶרְך.  ָיָצאנּו ַלּדֶ

ִפי  ְענּו ַמֵהר ִמּכְ ֶרְך. ּוֶבֱאֶמת, ִהּגַ ר ֶאת ַהּדֶ ֵדי ְלַקּצֵ ֵני ְצָעִדים ְלָפִנים ְוֶאָחד ְלָאחֹור, ּכְ ַמְרָטה הֹוְרָתה ָלנּו, ָלֶלֶכת ׁשְ

ינּו ְלַהר ַהֲחלֹומֹות.  ּפִ ּצִ ׁשֶ

תֹו, ְוִצּפֹוִרים  ְסּגָ דֹות ַעל ּפִ ֶמׁש ְמַרּקְ ִמיַכת ּפּוְך ְנִעיָמה, ַקְרֵני ׁשֶ ׂשְ ַעְנֵני נֹוָצה ּכִ ַמִים, ָעטּוף ּבְ ָ ּשׁ רֹאׁש ָהָהר ָהָיה ָעמֹק ּבַ

רֹאׁשֹו.  נֹות ּבְ ְמַקּנְ

ַרְגֵליֶהם ְנטּועֹות  ִרים, ׁשֶ ה ִלְמֻבּגָ ֲעָנִנים, ְוָקׁשֶ ם ּבָ רֹאׁשָ ְדרֹון, ַקל ִליָלִדים ׁשֶ ַהּמִ רּור, ׁשֶ ּפּוס ָהָיה ּבָ ת ַהּטִ ִחּלַ ָבר ִמּתְ ּכְ

ְרַקע.  ּקַ ָעמֹק ּבַ

ה ָלנּו.  ה ַעל ָהָהר, לֹא ָהְיָתה ָקׁשָ ְוָאֵכן, ָהֲעִלּיָ

נּו. ּלָ ּפּוס יֹוֵתר ִמּכֻ ְרָטה ֶנֶהְנָתה ִמן ַהּטִ ּבַ

ִרחּוף ֲחלֹוִמי ַעל ָהֲאָבִנים, ִהיא ָצֲעָדה ּבְ

ִליִלים, ין ָהֲעָנִנים ַהּקְ ֶרְך ּבֵ ס לֹו ּדֶ ּה ְמַפּלֵ רֹאׁשָ ׁשֶ ּכְ

ִהירֹות רֹוְדפֹות ַאֲחֶריָה.  ֲערֹוֶתיָה ַהּבְ ְוׂשַ

ְיָלה,  "ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים ֶאת ַהּלַ

ֵרי ַלְיָלה,"  ְרּפָ מֹו ּפַ ּכְ

ֶרְך,  ַמֲעֵלה ַהּדֶ ְיָלה, ּבְ רּו ָלנּו ַיְלֵדי ַהּלַ ִסּפְ

ְיָלה, ֵהם ְיָלִדים.  ּלַ ִרים, ּבַ ֻבּגָ ר ִלְהיֹות ְיָלִדים. ֲאִפּלּו ַהּמְ ְיָלה, ֻמּתָ ּלַ י ּבַ "ּכִ

ֶפר.  ִים ּוְלֵבית ַהּסֵ ּנַ ִרים, ְוׁשֹוֵלַח אֹוָתם ְלַצְחֵצַח ׁשִ ָלִדים ִלְמֻבּגָ אֹור ַהּבֶֹקר הֹוֵפְך ֶאת ַהּיְ

ְיָלה.   ל ֶאת ַהּלַ ָלִדים חֹוְלִמים. ִאם ָהָיה ָיכֹול, ָהָיה ְמַבּטֵ ּיְ אֶֹזן ָהָמן לֹא סֹוֵבל ׁשֶ ם זֹוְכִרים, ׁשֶ ַאּתֶ
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ֵהם חֹוְלִמים,  ֵהם חֹוְלִמים, ָלַדַעת ׁשֶ ְזַמן ׁשֶ ן ְיָלִדים, ּבִ ַעם ֲאִפּלּו ִאּמֵ ּפַ

יד ְלַעְצָמם:  ּוְלַהּגִ

ֶזה ַרק ֲחלֹום. 

ְפָלצֹות.  ֵהם לֹא ְיַפֲחדּו יֹוֵתר ִמּמִ י הּוא ִהְבִטיַח ָלֶהם, ׁשֶ ּתּו, ּכִ ָלִדים ִהְתּפַ ַהּיְ

ָחק ַעד ַהּסֹוף:  ׂשְ ֵחק ֶאת ַהּמִ תֹוְך ַהֲחלֹום, ְלׂשַ ּנּו ֶאת ַעְצֵמנּו, ּבְ ֲאָבל ֲאַנְחנּו ִאּמַ

ֲאַנְחנּו נֹוְפִלים,  ׁשֶ ָלעּוף ּכְ

ֲאַנְחנּו טֹוְבִעים,  ׁשֶ חֹות ּכְ ִלׂשְ

תֹוְך ַהֲחלֹום,  דֹוָלה, ָאז ּבְ ָאה ִמְפֶלֶצת ּגְ ְוִאם ּבָ

ּה,  ֲאַנְחנּו ִנְלָחִמים ִאּתָ

ָנה,  אֹו ְמִביִאים ָלּה ַמּתָ

לֹום.  ִרית ׁשָ ּה ּבְ אֹו ּכֹוְרִתים ִאּתָ

ָרִכים, ַלֲהפְֹך ֲחלֹומֹות ָרִעים ְלטֹוִבים.  ל ִמיֵני ּדְ ֵיׁש ּכָ

יִרים ִמְפָלצֹות.  ֱאֶמת, ַמּכִ ּבֶ ִחיִדים, ׁשֶ ְיָלִדים ֵהם ַהּיְ

ָמה, 

ִמְפֶלֶצת?! ֵחם ּבְ ִרים ֵיְדעּו ֵאיְך ְלִהּלָ ְמֻבּגָ

ֱאֶמת,  ֲאָבל ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים, ּבֶ

ֵאיְך ִהיא ִנְרֵאית, 

ּוָמה ִהיא אֹוֶהֶבת ֶלֱאכֹל, 

ֵגן ָעֵלינּו.  ּתָ לֹום, ׁשֶ ִרית ׁשָ ּה ּבְ ר ִלְכרֹות ִאּתָ ְוֵאיְך ֶאְפׁשָ

ה ּבֹוֵחר ֶסֶרט.  ַאּתָ מֹו ׁשֶ ֶזה אֹו ַאֵחר, ּכְ ָנה. ְלַהְזִמין ֲחלֹום ּכָ ֵ ְדנּו ֶאת ַעְצֵמנּו, ְלַתְכֵנן ֶאת ַהֲחלֹומֹות ִלְפֵני ַהּשׁ ְוַגם ִלּמַ

ִרים ְרָמִזים  כֹות מּוָזרֹות, ְמַפּזְ ֵניֶהם ַמּסֵ ִמים ַעל ּפְ ים, ׂשָ ְבָגִדים ִצְבעֹוִנּיִ ים אֹוָתם ּבִ יׁשִ ְחָקִנים, ַמְלּבִ ֲאַנְחנּו ּבֹוֲחִרים ׂשַ

ַע  ּגֵ ּתַ אֶֹזן ָהָמן ָהָיה ִמׁשְ ֲעִליָלה, ׁשֶ יִעים ֶאת ַעְצֵמנּו ּבַ ָמה, ָאנּו ַמְפּתִ א ֶאת ַהּבָ ֵריַח ָקסּום ְמַמּלֵ ׁשֶ ֲאִויר, ְוָאז, ּכְ ים ּבָ ּקִ ּדַ

ִאם ָהָיה ׁשֹוֵמַע ַעל ִקּיּוָמּה, 

ל,  מֹו ְלָמׁשָ ּכְ

ּלֹו ְנעּוָלה,  ֶלת ׁשֶ ַהּדֶ ָלֵצאת ֵמֶחֶדר ׁשֶ

ִמְפָלצֹות,  ֵחם ּבְ ְלִהּלָ

יְך ִלְחיֹות.  ָכל זֹאת ְלַהְמׁשִ ֶנת, ֲאָבל ּבְ ְתָקה ְמֻסּכֶ ַהְרּפַ אֹו ָלמּות ּבְ

ָגה ַמְתִחיָלה." ָסְך עֹוֶלה ְוַהַהּצָ ָאנּו עֹוְצִמים ֶאת ֵעיֵנינּו, ַהּמָ ׁשֶ ְוָאז, ּכְ

 

ִאיִרים ֶאת  ל ַהֲחלֹומֹות, ַהּמְ ִפים, ְלאֹוָרם ׁשֶ ַלּטְ תֹוְך ַעְנֵני ַהּנֹוָצה ַהּמְ ינּו ּבְ ָראׁשֵ ׁשֶ ת ַהר ַהֲחלֹומֹות, ּכְ ְסּגַ ם, ַעל ּפִ ׁשָ

צֹות,  ד, ְורּוחֹות צֹוְננֹות, ְוִצּפֹוִרים ְמַצּיְ ף ַהּיָ ת ְלָפֵנינּו ַעל ּכַ ָלִדים ִנְפֶרׂשֶ ל ֶאֶרץ ַהּיְ ּכָ ׁשֶ ל ֵצל, ּכְ ַחְלַחל ׁשֶ אֹור ּכְ ָהָהר ּבְ

אֹוְמרֹות ָלנּו: 

ם  א ּגַ ר ֶאּלָ ר, ְולֹא ַרק ֻמּתָ בֹות ֲאסּורֹות, ַהּכֹל ֻמּתָ ַהר ַהֲחלֹומֹות ֵאין ַמְחׁשָ י ּבְ ה רֹוֶצה, ּכִ ַאּתָ "עּוף ֶיֶלד, עּוף, ְלָאן ׁשֶ

ְמבָֹרְך." 
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ַכת ַיְלדּותֹו,  ֶחׁשְ ן ִיְמַעד ְוִיּפֹל ְלתֹוְך ַעְצמֹו, ְוֵיָעֵלם ּבְ ה ִלְדרְֹך, ּפֶ ל אֶֹזן ָהָמן לֹא ֵהֵעּזָ ף ַרְגלֹו ׁשֶ ּכַ קֹום, ׁשֶ ּמָ ּבַ

ם,  ׁשָ

ְיָלה ֶאת סֹוד ַהֲחלֹומֹות.  דּו אֹוָתנּו ַיְלֵדי ַהּלַ ִלּמְ

תּוִרים.  ַעת ִיעּוץ ַלֲחלֹומֹות לֹא ּפְ ַעת ָצֳהַרִים, ַעל רֹאׁש ָהָהר, ׁשְ ׁשְ ָאז ִהְנַהְגנּו ּבִ

ִלים ְלֵהָרֵדם, ָהָיה  ה ְולֹא ָלזּוז, ֲאִפּלּו ִאם ֵאיָנם ְמֻסּגָ ּטָ ּמִ ב ּבַ ּכַ ִרים, ִלׁשְ ֻבּגָ ִעיר ַהּמְ ָלִדים ּבְ ַקד ַעל ַהּיְ אֶֹזן ָהָמן ּפָ ְזַמן ׁשֶ ּבִ

ָלִדים  ּלֹא ֵיָרֶאה. ַהּיְ אֶֹפן ׁשֶ רֹאׁש ָהָהר, ֵמֲאחֹוֵרי ֲעַנן נֹוָצה, ּבְ ב ּבְ ְרָטה ַוֲאִני, יֹוׁשֵ ְיָלה, אֹו ַמְרָטה, ּבַ ְלֵדי ַהּלַ ֶאָחד ִמּיַ

ם, ְלַמְעָלה,  ִסים ַעל ָהָהר ַעד ְלרֹאׁשֹו. ׁשָ ִרים. ֶאָחד-ֶאָחד ְמַטּפְ ֻבּגָ ִעיר ַהּמְ ּבְ ּטֹוֵתיֶהם ׁשֶ ִבים ִמּמִ ּנְ ִרים, ָהיּו ִמְתּגַ ֻבּגָ ַהּמְ

ַקד אֹוָתם.  ּפָ ִרים ָלנּו ֶאת ַהֲחלֹום ׁשֶ ל ֶהָעָנן, ּוְמַסּפְ ִבים ֵמֶעְברֹו ָהַאֵחר ׁשֶ ְ ָהיּו ִמְתַיּשׁ

ְפֶלֶצת.  ּנּו ְלָתֵאר ֶאת ַהּמִ נּו ִמּמֶ ׁשְ ּקַ ֶלד ָחַלם ַעל ִמְפֶלֶצת, ּבִ ִאם ַהּיֶ

ֶזה,"  ְרצּוף ָאדֹם ּכָ "ֵיׁש ָלּה ּפַ

ר.  ֶלד ִנְזּכָ ָהָיה ַהּיֶ

"ְוֵאיְך עֹוד ִהיא ִנְרֵאית?" 

חֹר,"  ֶגד ׁשָ ה ּבֶ בֹוּהַ ְוָרֶזה, ְוִהיא ָלְבׁשָ "ָהָיה ָלּה ּגּוף ּגָ

ד?"  ּיָ ל ּבַ חֹר ָהָיה ָלּה, ּוַמּקֵ "ָאה... ְוַגם ּכֹוַבע ׁשָ

נּו.  ַאל ֶאָחד ֵמִאּתָ ׁשָ

 "? ן, ֵאיְך ָיַדְעּתָ "ּכֵ

"טֹוב," 

ָאַמְרנּו, 

ֵאָלְתָך?"  "ָאז ָמה ׁשְ

ּה?"  ֵחם ֶנְגּדָ "ֵאיְך ֲאִני ָיכֹול ְלִהּלָ

ֶלד.  ַאל ַהּיֶ ׁשָ

ֲחלֹום?"  יָת ּבַ "ָמה ָעׂשִ

ַאְלנּו.  ׁשָ

ַחד ָמֶות,"  י ּפַ ַחְדּתִ "ּפָ

ֶלד,  יב ַהּיֶ ֵהׁשִ

י."  "ְולֹא ַזְזּתִ

ה ָזז."  ַאּתָ ׁשֶ ְפֶלֶצת, ּכְ ה ַהּמִ ֵדי ִלְראֹות, ָמה עֹוׂשָ ה ַרק ָלזּוז ְקָצת, ּכְ ַנּסֶ ְפֶלֶצת, ּתְ בֹוא ַהּמִ ּתָ ׁשֶ א, ּכְ ְיָלה ַהּבָ ּלַ "ָאז ּבַ

ְך  ל ּכָ ֶעֶצם, ֶזה לֹא ָהָיה ּכָ ֲעָסה ָעָליו נֹוָרא, ֲאָבל ּבְ ְפֶלֶצת ּכָ ֲחלֹום. ַהּמִ ָאֵכן, הּוא ָזז ּבַ ר ָלנּו, ׁשֶ ֶלד ְוִסּפֵ ב ַהּיֶ ְלָמֳחָרת, ׁשָ

ים.  ַחּיִ ַאר ּבַ נֹוָרא, ְוהּוא ִנׁשְ

ְך,"  ֵעיַנִים, ּוְקָצת ְלַחּיֵ יט ָלּה ּבָ ה ְלַהּבִ ַנּסֶ "ָאז ּתְ

ְענּו לֹו.  ִהּצַ
ְרצּוף.  ּפַ ְך ָלּה ּבַ ְך, ֲאִפּלּו ִחּיֵ ַעם ַאַחת, ְוַאַחר ּכָ ִלי ְלַמְצֵמץ ֲאִפּלּו ּפַ ֵעיַנִים, ּבְ יט ָלּה ּבָ ר ֵאיְך ִהּבִ ב, ְלָמֳחָרת, ְוִסּפֵ ֶלד ׁשָ ַהּיֶ

ְמקֹוָמּה ְולֹא ָזָזה.  ׁשּוט ָקְפָאה ּבִ ְך ָהָיה ִנְדֶמה לֹו, ּפָ ְפֶלֶצת, ּכָ ַהּמִ
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ִטים,"  ּה ַמּבָ ּנֹוֲעִצים ּבָ ַפֶחֶדת ׁשֶ ּמְ "ָאה... ָאז זֹאת ִמְפֶלֶצת ׁשֶ

ָאַמְרנּו לֹו. 

ּה.  ּלָ א ׁשֶ א אֹו ִאּמָ ה ַאּבָ ִאּלּו ַאּתָ קֹול הֹוִרי, ּכְ ר ֵאֶליָה ּבְ ְיָלה, ְלַדּבֵ ה ַהּלַ ַנּסֶ "אּוַלי ּתְ

ְכַעס ָעֶליָה!  ּתִ

ִגיב."  ִנְרֶאה ֵאיְך ִהיא ּתָ

"לֹא, לֹא," 

ֶלד,  ִנְבַהל ַהּיֶ

"ְלֶזה ֵאין ִלי אֶֹמץ." 

מֹו  ִהיא ִמְתַנֶהֶגת ּכְ ְפֶלֶצת, ׁשֶ תֹוְך ַהֲחלֹום, ָלַקח ֲאִויר, ְוָאַמר ַלּמִ ֲחלֹום, ּבְ ּבַ ר ׁשֶ ב ְלָמֳחָרת, ְוִסּפֵ ר ׁשָ ֻבּגָ ֶלד ַהּמְ ֲאָבל ַהּיֶ

ה, ְלִהְתַנֲהגּות ּבֹוֶגֶרת יֹוֵתר.  ּנָ ה ִמּמֶ הּוא ְמַצּפֶ ינֶֹקת, ְוׁשֶ ּתִ

י רֹוִאים, ְועֹוד ִהְבִטיָחה ְלִהְתַנֵהג ָיֶפה.  קֹׁשִ ּבְ זֹאת ׁשֶ ה ּכָ ָקה, ְוָהְפָכה ִלְקַטּנָ ְתאֹום ִהְצַטּמְ ְפֶלֶצת ּפִ ַהּמִ

ָלִדים לֹא ְמַפֲחִדים ֵמֶהם,  ּיְ ְפָלצֹות ִסּפּוִרים ַמְפִחיִדים. ִסּפּוִרים ׁשֶ ר ַלּמִ ִרים, ְלַסּפֵ ֻבּגָ ָלִדים ַהּמְ ד ֶאת ַהּיְ ֲעָסִני ִלּמֵ ּכַ

ֶהם, ְועֹוד ָועֹוד.  ּלָ ָלִדים ׁשֶ ָעיֹות ִעם ַהּיְ ֲעבֹוָדה אֹו ּבְ ָעיֹות ּבָ ל ְזֵקִנים אֹו ּבְ מֹו ִסּפּוִרים ַעל ַמֲחלֹות ׁשֶ ן. ּכְ ּוִמְפָלצֹות ּכֵ

חֹוק.  ְתּפֹוֵצְצָנה ִמּצְ ֵהן ּתִ ָדה אֹוָתם ְלַהְצִחיק ִמְפָלצֹות, ַעד ׁשֶ יָנה ִלּמְ יּפִ ּפִ

ה ָלּה  ֶלד עֹוׂשֶ ּה, ְוַהּיֶ ּלָ ִנים ָהְרִציִנּיֹות ׁשֶ ַחת ַלּפָ ֶקת, ִמּתַ ֶקת, ּוִמְתַאּפֶ ֶקת, ּוִמְתַאּפֶ ְפֶלֶצת ִמְתַאּפֶ ַהְתָחָלה ַהּמִ ּבַ

ִהיא לֹא ְיכֹוָלה יֹוֵתר, ּוִמְתּפֹוֶצֶצת ְלַאְלֵפי ְרִסיִסים.  ְרצּוִפים, ַעד ׁשֶ ּפַ

ָרה ָלֶהם,  ְסיֹוָנּה, ִהיא ִסּפְ י ִמּנִ טּויֹות. ּכִ ְפָלצֹות. ְסָתם ׁשְ טּויֹות ַלּמִ ר ׁשְ ִרים, ְלַדּבֵ ֻבּגָ ָלִדים ַהּמְ ָדה ֶאת ַהּיְ ְטּפּוִטית ִלּמְ ּפִ

טּויֹות.  ְ לֹות ִמּשׁ ְלּבְ ְלּבְ ְלּבְ ִמְפָלצֹות ֵהן ְרִציִנּיֹות, ּוִמְתּבַ

ֶגד ָחָדׁש ְוָיֶפה.  ת ּבֶ ְמֻיָחד, ִאם ִהיא לֹוֶבׁשֶ ָדה אֹוָתם, ְלַלְכֵלְך ִמְפֶלֶצת, ּבִ ִלְכלּוִכית ִלּמְ

קֹול  יד ָלּה, ּבְ יָמה, ְלַהּגִ ֵחק, ְוִאם ִהיא לֹא ַמְסּכִ ְפֶלֶצת ְלׂשַ ִרים, ְלַהְזִמין ֶאת ַהּמִ ֻבּגָ ָלִדים ַהּמְ ָדה ֶאת ַהּיְ לֹוָנה ִלּמְ ְלּגֵ ּגַ

א טֹוָבה.  ִהיא לֹא ִאּמָ ם, ְוׁשֶ ֶחֶקת ִאּתָ ַעם לֹא ְמׂשַ ִהיא ַאף ּפַ ְכָיִני, ׁשֶ ּבַ

ִרים, ִלּפֹל ַעל ָהָאֶרץ,  ֻבּגָ ָלִדים ַהּמְ ד ֶאת ַהּיְ ְצעֹוִני ִלּמֵ ּפִ

ְוִלְצעֹק: 

"ָהֶרֶגל! ָהֶרֶגל!" 

אֹו: 

ֶטן!"  ֶטן! ַהּבֶ "ַהּבֶ

ֵאִבים.  ל ִמּכְ ּתֵ ְפֶלֶצת ּכֹוֶעֶסת ֲעֵליֶהם, ּוְלִהְתּפַ ַהּמִ ׁשֶ ִדּיּוק ּכְ ּבְ

ְכִסיִסים ֵיׁש ִלְנקֹט.  ֵחם ִעם ִמְפָלצֹות, ּוְבֵאילּו ּתַ ִדּיּוק, ֵאיְך ֵיׁש ְלִהּלָ ַאְרנּו ּבְ ם ּתֵ ְמנּו ִסְפֵרי ֲחלֹומֹות, ְוׁשָ ָרׁשַ

ים.  ה ִצּיּוִרים, ּוְמַעט ִמּלִ ּמּוָבן, ְסָפִרים ִעם ַהְרּבֵ ה ָהיּו, ּכַ ֵאּלֶ

ִרים.  חֹות ְמֻבּגָ ֵהם ְקָצת ּפָ רּור, ׁשֶ ִרים, ָהָיה ּבָ ֻבּגָ בּו ְלִעיר ַהּמְ ִרים ֵמַהר ַהֲחלֹומֹות, ְוׁשָ ֻבּגָ ָלִדים ַהּמְ ְרדּו ַהּיְ ּיָ ׁשֶ ּכְ

ה.  ּנָ ּתַ ְפֵניֶהם ִהׁשְ הּו ּבִ ֶ ַמּשׁ
ּיֹות  א ָחְפׁשִ ָערֹות ֶאּלָ בֹות, לֹא ְקׁשּורֹות יֹוֵתר ַלּשְׂ ְחׁשָ רּוַח, ְוַהּמַ לֹוִרית ִמְתַנְפֶנֶפת ּבָ ָהֵעיַנִים ַנֲעׂשּו חֹוְלָמִנּיֹות יֹוֵתר, ַהּבְ

ּה.  יָרה ֶאת ֲחֶבְרּתָ ּה ַמְזּכִ יָרה ֶאת ֲחֶבְרּתָ ּה ַמְזּכִ יָרה ֶאת ֲחֶבְרּתָ ָבה ַאַחת ַמְזּכִ ְחׁשָ ּמַ ׁשֶ ֶרת, ּכְ ְרׁשֶ ׁשַ ֲאִויר ּבְ ְלַרֵחף ּבָ
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ה ָלּה,"  ַחּכֶ ּמְ ְפֶלֶצת, ָמה ׁשֶ ְיָלה, ַהּמִ ּלַ בֹוא ֵאֵלינּו, ּבַ ּתָ ׁשֶ "ּכְ

ָלַחׁש ָיַלד ַלֲחֵברֹו, 

ֵעיֵניֶהם. ד ּבְ ּוָבָרק ׁשֹוָבִבי ִרּצֵ

ַעס.  ן ִליָלִדים, ָאדֹם ִמּכַ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ֵבית ַהּסֵ ְך אֶֹזן ָהָמן ּבְ אֹותֹו ְזַמן, ִהְתַהּלֵ ּבְ

"ֲאִני לֹא ַמֲאִמין!" 

ַלְיָלה ַקר ֶאָחד,  ְמעּו אֹותֹו ׁשֹוֵאג ּבְ ׁשָ

י.  ּנִ ָלִדים ִהְפִסיקּו ְלַפֵחד ִמּמֶ "ַהּיְ

ִנים, ֶפר ִליָלִדים ְמַעְצּבְ ית ַהּסֵ ג ּבֵ ע ִמּגַ ָרִקים ְולֹא ְרָעִמים, לֹא ִנְפנּוֵפי ֶאְצּבַ לֹא ּבְ

ָבר לֹא ֵמִזיז ָלֶהם.  ׁשּום ּדָ

ֵלְיְדס.  י ָלֶהם, ָהְפכּו ְלרֹוֶלר ּבְ ַאְרּתִ ִהׁשְ ֵבדֹות ׁשֶ ֲעַלִים ַהּכְ ם ֶאת ַהּנַ ּגַ

ים ְלָקאּוּבֹוִיים.  ׂשִ ּוַלִים, ֵהם ִמְתַחּפְ ּוַבּכֹוָבִעים, ַרֲחֵבי ַהּשׁ

לּום לֹא עֹוֵזר.  יִתי, ֲאָבל ּכְ ָבר ִנּסִ ַהּכֹל ּכְ

ִרים.  ֻבּגָ ָלִדים ַהּמְ ְוֵהם עֹוד ּפֹוְתִרים ֲחלֹומֹות ַלּיְ

עֹוד ְמַעט ְיַקְלְקלּו אֹוָתם, ְוַיַהְפכּו אֹוָתם ִליָלִדים." 

ם ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ֶיֶלד,  "ּגַ

ם ֲאִני רֹוֶצה,"  ּגַ

ָנתֹו.  ל ִמּתֹוְך ׁשְ ִיּלֵ

ם לֹו ֲחלֹומֹות  י ָהיּו ּגַ נּו ֵעָצה, ּכִ ׁש ֵמִאּתָ ׂש ְלֶיֶלד, ַלֲעלֹות ַעל ַהר ַהֲחלֹומֹות, ּוְלַבּקֵ אֶֹזן ָהָמן ֶהְחִליט ְלִהְתַחּפֵ

ַמְפִחיִדים. 

ָבה ֵמֲאחֹוֵרי ֶהָעָנן,  ַמְרָטה ָיׁשְ

ֲאָלה אֹותֹו,  ְוׁשָ

ּלֹו.  ְפֶלֶצת ׁשֶ ֵאיְך ִנְרֵאית ַהּמִ

ט חֹוֵדר. ַאף ּוַמּבָ ים ּבָ ָער חּום, ְנָמׁשִ ּה ׂשֵ ּלָ ר ָלּה, ַעל ִמְפֶלֶצת ַאַחת ֲעָנִקית ׁשֶ אֶֹזן ָהָמן ִסּפֵ

ה.  ּפֶ ֻחּלֹות ּומֹוֵצץ ּבַ יִני, ֵעיַנִים ּכְ לֹוְנּדִ ָער ּבְ חֹות ַמְפִחיָדה, ֲאָבל ָלּה ׂשֵ ֲחלֹומֹוָתיו, ִמְפֶלֶצת לֹא ּפָ ּה, הֹוִפיָעה ּבַ ְלִצּדָ

י ָזֵקן,  ְמּבִ מֹו ּבַ ְרֲאָתה ּכְ ּנִ ְועֹוד ִמְפֶלֶצת ַאַחת, ׁשֶ

ַמן:  ל ַהּזְ ְוָאְמָרה לֹו ּכָ

ה ָחָכם ַעל ְיָלִדים,  "ַאּתָ

י."  ּבֹוא ִנְרֶאה אֹוְתָך ֶנְגּדִ

ֲחלֹום?"  יָת ּבַ ָבר ִנּסִ "ּוָמה ּכְ

ֲאָלה אֹותֹו ַמְרָטה,  ׁשָ

אֶֹזן ָהָמן לֹא ְיַזֶהה אֹותֹו.  ֵדי ׁשֶ ה ֶאת קֹוָלּה, ּכְ ּנָ יָה ּוְמׁשַ ָמה ֶאת ָיָדּה ַעל ּפִ ִהיא ׂשָ ׁשֶ ּכְ

יִתי ַהּכֹל,"  "ִנּסִ

ב אֶֹזן ָהָמן,  ִיּבֵ
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ְפָלצֹות ַהּזֹאת."  ַחת ַהּמִ ּפַ ָבר לֹא עֹוֵזר, ֶנֶגד ִמׁשְ "ׁשּום ּדָ

ֵחק?"  יַע ָלֶהן ְלׂשַ ׁשּוט, ְלַהּצִ ֵחק, ּפָ יַע ָלֶהן, ְלׂשַ יָת ְלַהּצִ "ַהִאם ִנּסִ

ה ַרק ִלְלמֹד."  ֵחק. הּוא ַמְרׁשֶ ה ְלׂשַ י, לֹא ַמְרׁשֶ ּלִ ַנֵהל ַהּטֹוב ׁשֶ "ֲאָבל ֲאִני לֹא ָיכֹול. אֶֹזן ָהָמן, ַהּמְ

ה ָיכֹול!"  "ַאּתָ

ן ִליָלִדים.  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ ץ ַעל חֹומֹות ּבֵ ל ַמְרָטה ֵמרֹאׁש ָהָהר, ְוִהְתַנּפֵ ָרַעם קֹוָלּה ׁשֶ

ָך."  ֵחק ִאּתְ יַע ָלּה, ְלׂשַ ְפֶלֶצת, ְלַהּצִ בֹוא ַהּמִ ּתָ ׁשֶ ָאה ּכְ ַעם ַהּבָ ּפַ ה ָעֶליָך, ּבַ "ֲאִני ְמַצּוָ

ֵחק."  "ֲאָבל ֲאִני לֹא יֹוֵדַע ְלׂשַ

ְלַמד!"  "ָאז ּתִ

ל ַמְרָטה.  ָרַעם ׁשּוב קֹוָלּה ׁשֶ

ב ַלְחזֹר ְוִלְהיֹות ֶיֶלד,  ה ַחּיָ ּה, ַאּתָ ֵחק ִאּתָ ב ְלׂשַ ה ַחּיָ ְפֶלֶצת ּתֹאַכל אֹוְתָך. ַאּתָ ְהֶיה ַעְצָלן, ַאֶחֶרת ַהּמִ ְלַמד ְוַאל ּתִ "ּתִ

ה ָאבּוד!"  ַאֶחֶרת ַאּתָ

י ֵאיְך ִלְהיֹות ֶיֶלד,"  ַכְחּתִ "ֲאָבל ׁשָ

ָכה אֶֹזן ָהָמן.  ּבָ

לַֹח ָיד ֵמֵעֶבר ֶלָעָנן,  ָתה, ִלׁשְ ּתְ ְמַעט ִהְתּפַ יָרה, ְוִהיא ּכִ ִהּכִ ָלִדים ׁשֶ ל ַהּיְ ינֹוִקי יֹוֵתר ִמּכָ ו ְלַמְרָטה, ּתִ ַמע ַעְכׁשָ הּוא ִנׁשְ

ף אֹותֹו.  ּוְלַלּטֵ

ר ִלי, ֵאיְך ָהָיה."  ְחזֹר ְלַסּפֵ ד אֹוְתָך, ּוָמָחר ּתַ ַלּמֵ ּתְ ְפֶלֶצת ָיֶפה, ׁשֶ ׁש ֵמַהּמִ ַבּקֵ "ָאז ּתְ

ֵחק ִאּתֹו.  ְפֶלֶצת לֹא רֹוָצה ְלׂשַ ַהּמִ ר ְלַמְרָטה, ׁשֶ ב אֶֹזן ָהָמן ְוִסּפֵ ְלָמֳחָרת, ׁשָ

ְקָרן!"  "ׁשַ

ָצְוָחה ַמְרָטה. 

ְקָרן!  ה ׁשַ "ֶיֶלד, ַאּתָ

בֹוא ִלְטרֹף אֹוְתָך.  ְיָלה, ִהיא ּתָ ֵחק. ָלֵכן ַהּלַ ְעּתָ ָלּה ְלׂשַ ְכָלל לֹא ִהּצַ ּבִ ְפֶלֶצת, ְוִהיא ָאְמָרה ִלי, ׁשֶ י ִעם ַהּמִ ְרּתִ ּבַ ֲאִני ּדִ

נּות ַאֲחרֹוָנה ֶיֶלד!  ּמְ ִהְזּדַ

ּה." ַחְקּתָ ִאּתָ ְפֶלֶצת, ִאם ׂשִ ַאל ֶאת ַהּמִ ַוֲאִני ֶאׁשְ

ה ִלְהיֹות ֶנְחָמד. הּוא לֹא ׁשֹוֵלַח ֲעָנִנים  אֶֹזן ָהָמן ְמַנּסֶ מּו, ׁשֶ ְ אֹוָתם ָיִמים, ִהְתַרּשׁ ָעְקבּו ַאַחר ֶמֶזג ָהֲאִויר ּבְ ָלִדים, ׁשֶ ַהּיְ

ֶהֱאִזינּו  ָלִדים ׁשֶ ַטף. ְוַהּיְ ּקָ ים ׁשֶ ָרִחים מּוַגּנִ דֹו ְמֵלָאה ּפְ ּיָ ׁשֶ ּיּול, ּכְ ל יֹום ִמן ַהּטִ ֶמׁש, ְולֹא חֹוֵזר, ּכָ ֶ ֵבִדים ְלַכּסֹות ֶאת ַהּשׁ ּכְ

ב:  מַֹע אֹותֹו ְמַיּבֵ ן ִליָלִדים, ָיְכלּו ִלׁשְ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ֵבית ַהּסֵ ְיָלה, ּבְ ּלַ לֹו ּבַ

ֵחק,  ָמה ְלׂשַ "ֲאָבל ֲאִני לֹא יֹוֵדַע ּבְ

ָחק." יִעי ַאּתְ ִמׂשְ ּצִ ּתַ

א ָירֹק ְוַרְך, ּוְסִביֵבנּו ִרֲחפּו ֲחלֹומֹות ִעם  ׁשֶ ַער ַהֲחלֹומֹות ָהֲאבּוִדים. ָהַלְכנּו ַעל ּדֶ ח ִלְקָראֵתנּו, ׁשַ ַעל רֹאׁש ָהָהר, ִנְפּתַ

ל  ָרָצה ְלַקּבֵ ל ֶיֶלד ׁשֶ ָהָיה לֹו ּדּוָכן, ְוהּוא ָהָיה ַאְחַראי ַעל ַהֲחלֹומֹות. ּכָ ם ִאיׁש ֶאָחד ׁשֶ ָבִעים. ָהָיה ׁשָ ָכל ַהּצְ מֹות ּבְ ׁשֵ

ֶלד  ם ַהֲחלֹום. ֲאִפּלּו ִאם ַהּיֶ ְחָמד ְוָאַמר לֹו, ָמה ָהָיה ֶצַבע ַהֲחלֹום, אֹו ָמה ָהָיה ׁשֵ ׁש ָלִאיׁש ַהּנֶ ָאַבד לֹו, ִנּגַ ֲחלֹום ׁשֶ

ִרֲחָפה  ת ַהֲחלֹומֹות ׁשֶ ִסְפִרּיַ ׂש ֶאת ַהֲחלֹום, ּבְ ָרט ָקָטן ֵמַהֲחלֹום, ָיכֹול ָהָיה ִאיׁש ַהֲחלֹומֹות, ַלֲעזֹר לֹו ְלַחּפֵ ָזַכר, ַרק ּפְ

ִקי.  לּול ְוַהּנָ ֲאִויר ַהּצָ ּבָ
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ֶצַבע ָורֹד,  ִהיא זֹוֶכֶרת ֲחלֹום ּבְ ַרַעד ָלִאיׁש, ְוָאְמָרה לֹו, ׁשֶ ה ּבְ ׁשָ ְרָטה ִנּגְ ּבַ

ּובֹו ֶנֱאַמר ָלּה: 

ה ָעַזְבּתְ אֹוִתי?  "ָלּמָ

ַכְחּתְ אֹוִתי?"  ה ׁשָ ָלּמָ

ה,  ם ֻקְפָסה ְקַטּנָ ָ ַלח ֶאת ָידֹו ָלֲאִויר, ְוהֹוִריד ִמּשׁ ָהִאיׁש ׁשָ

תּוב:  ָעֶליָה ָהָיה ּכָ ׁשֶ

יל".  "מֹוֵצץ ַהּפִ

ְרָטה ֶהְחִויָרה.  ּבַ

ְרחּו  ּבָ ׁשֶ ן ִליָלִדים, ּכְ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ֵבית ַהּסֵ ּה ּבְ ּלָ ה ׁשֶ ּטָ ְכָחה אֹותֹו ַעל ַהּמִ ָ ּשׁ יל, ׁשֶ ר ָעָליו ּפִ ֻצּיָ ּמְ ּה, ׁשֶ ּלָ ֶזה ַהּמֹוֵצץ ׁשֶ

ם.  ָ ִמּשׁ

ִאיָרה אֹותֹו ְלַבד,  ִהיא ִהׁשְ

ו,  ְוַעְכׁשָ

ָמה ִיְהֶיה ָעָליו? 

אי ָיִציק לֹו.  אֶֹזן ָהָמן ַוּדַ

ְך ִיְדרְֹך ָעָליו, ִיְקַרע אֹותֹו ְוַגם  ְצֲחקּו. ַאַחר ּכָ ּיִ ָלִדים, ׁשֶ ר ַהּבֶֹקר, ְוַיְרֶאה אֹותֹו ְלָכל ַהּיְ ִמְסּדַ ָמה ּבְ הּוא ַיֲעֶלה אֹותֹו ַלּבָ

ח.  ִיְזרֹק אֹותֹו ַלּפַ

"ִאם ָהִייִתי יֹוַדַעת," 

ְרָטה.  ָלה ּבַ ִיּלְ

ָלִדים."  ְיָתה, לֹא רֹוָצה יֹוֵתר ֶאת ֶאֶרץ ַהּיְ ְיָתה, ַהּבַ אִתי ְלָכאן, ֲחָבל, ֲחָבל. ַהּבַ ּבָ "ֲחָבל ׁשֶ

"ֶזה קֹוֶרה ִלְפָעִמים," 

ָאַמר ִאיׁש ַהֲחלֹומֹות, 

ּנֹוָרא ּכֹוֵאב ִליָלִדים.  "ׁשֶ

ם, ּתּוְכִלי  ְלִכי ְלׁשָ ל ַהּמֹוְצִצים ָהֲאבּוִדים. ִאם ּתֵ יִעים, ּכָ ם ַמּגִ אן, ִנְמָצא ַיַער ַהּמֹוְצִצים. ְלׁשָ ֲאָבל לֹא ַהְרֵחק ִמּכָ

ְך."  ּלָ יל ׁשֶ ִלְמצֹא ֶאת מֹוֵצץ ַהּפִ

ֱאֶמת?!"  "ּבֶ

ְרָטה,  ָקְפָצה ּבַ

"ֲאִני הֹוֶלֶכת! ֲאִני הֹוֶלֶכת!" 

ּה, ִהיא  ּלָ י ַהּמֹוְצִצים ׁשֶ ַלּפֵ ֶרְך ְקרֹוָבה אֹו ְרחֹוָקה. ּכְ ְרָטה, ִאם ַהּדֶ ת ְלּבַ ּלֹא ָהָיה ִאְכּפַ ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ׁשֶ זֹאת ָהְיָתה ַהּפַ

ִביָלם.  ׁשְ ּמּוָכָנה ָלֶלֶכת ַעד ְקֵצה ָהעֹוָלם ּבִ ֲאָגִנית ְוַאְחָרִאית, ׁשֶ א ּדַ ִאּמָ ׁשּוט ִהְתַנֲהָגה, ּכְ ּפָ

ר ֶאת ַיַער ַהּמֹוְצִצים ָסמּוְך ְלַהר ַהֲחלֹומֹות.  ָלִדים, ְוִצּיֵ ת ֶאֶרץ ַהּיְ יסֹו ֶאת ַמּפַ ַלף ִמּכִ ֲעָסִני ׁשָ ּכַ

ֶרְך,"  ר ָלֵצאת ַלּדֶ ו ֶאְפׁשָ "ַעְכׁשָ

הּוא ָאַמר. 
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ָעִפים, ָעִפים, ָעִפים...

ָלִדים,"  ל ֶאֶרץ ַהּיְ ִני ׁשֶ ֵ ד ַהּשׁ ּצַ "ֲאָבל ַיַער ַהּמֹוְצִצים ִנְמָצא ּבַ

ן ִליָלִדים.  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ ג ּבֵ ָצַעק אֶֹזן ָהָמן ִמּגַ

ֶזה,  יַע לֹו עֶֹנׁש ּכָ ה ַמּגִ ִאיׁש ִמן ַהּמֹוִרים ֵהִבין, ָלּמָ ִלי ׁשֶ ַקְפּתֹו ְוָנַתן ְלַעְצמֹו ְסִטיָרה, ּבְ הּוא הֹוִריד ֶאת ִמׁשְ

ַאג:  ְוׁשּוב ׁשָ

ַעל,  ל ׁשַ י ִלְמּדֹד ּכָ ִנים ָעַבְדּתִ י ְלָהִבין אֹוָתם. ׁשָ ַעם לֹא ִהְצַלְחּתִ ה, ַאף ּפַ ָלִדים ָהֵאּלֶ "ֲאִני לֹא ָיכֹול ְלָהִבין ֶאת ַהּיְ

ה ּוְמִזיִזים ִלי ֶאת ַיַער  ָלִדים ָהֵאּלֶ ִאים ַהּיְ ה ּבָ ָלִדים. ְוִהּנֵ ל ֶאֶרץ ַהּיְ י אֶֹרְך ְורַֹחב ׁשֶ ֶקת ִעם ַקּוֵ ה ְמֻדּיֶ ְרֵטט ַמּפָ ְלׂשַ

י ׁשּוב  ּלִ ה ׁשֶ ּפָ ְכָנַסִים, ְוַהּמַ ֶסת ְלַכֲעָסִני ֶאת ַהּמִ ְרָטה ְמַכּבֶ ְך ּבַ ִמים אֹותֹו ְלַצד ַהר ַהֲחלֹומֹות. ְוַאַחר ּכָ ַהּמֹוְצִצים, ְוׂשָ

י יֹוֶרֶדת ְלִטְמיֹון.  ּלִ את ְקָפִלים ַוֲערּוֵצי ְנָחִלים, ְוָכל ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ִמְתַמּלֵ

ְיָלִדים! 

עּור,  ִ ֶאְמַצע ַהּשׁ י ּבְ יּפִ ק ָלֶהם ּפִ ֵ ְתאֹום ִמְתַחּשׁ ּפִ

ְתאֹום ֶלֱאכֹל,  ּפִ

ַכּדּור.  ֵחק ּבְ ּוִפְתאֹום ְלׂשַ

ר, ְוֵהם ְמָחְרִבים ִלי אֹוָתּה?!  ַמן ְמַסּדֵ ל ַהּזְ ֲאִני ּכָ י, ׁשֶ ּלִ ָלִדים ׁשֶ ּוָמה ִיְהֶיה ִעם ֶאֶרץ ַהּיְ

ע,  ּגָ ֲאִני ְמׁשֻ אֹו ׁשֶ

ָלִדים,"  ַהּיְ אֹו ׁשֶ

ָצַוח אֶֹזן ָהָמן, 

ע."  ּגָ ב ִלְהיֹות ְמׁשֻ אן ַחּיָ הּו ּכָ "ֲאָבל ִמיׁשֶ

ע, אֶֹזן ָהָמן,"  ּגָ ה ְמׁשֻ "ַאּתָ

ת קֹול ִמן ֶהָהִרים,  יָבה לֹו ּבַ ֵהׁשִ

ע."  ּגָ ה ְמׁשֻ "ַאּתָ

ֶהם, ְוָהָיה ִנְדֶמה  ָהרֹות ָזְרמּו ּבָ ּנְ ן ִליָלִדים, ּוָבֲעָמִקים ׁשֶ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ יפּו ֶאת ּבֵ ִהּקִ בֹוִהים ׁשֶ ָהִרים ַהּגְ יט ּבֶ הּוא ִהּבִ

ָצה  ְצּבְ ְך? ְוׁשּוב ּבִ ה ֵהם לֹוֲעִגים לֹו ּכָ סּו אֹותֹו, ַאֶחֶרת, ָלּמָ קֹוָמם ְוִיְתּפְ עֹוד ֶרַגע, ָיקּומּו ֶהָהִרים ָהֵאּלּו ִמּמְ לֹו, ׁשֶ

ה, ָצֲחָקה לֹו, ְוֶנֶעְלָמה ָלּה ֵמֲאחֹוֵרי ָעָנן.  ִנּיָ ין ָהֲעָנִנים, ֵהִציָצה ִלׁשְ ֶמׁש ּבֵ ֶ ַהּשׁ
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ח ַעל ָהָהר,  ּנָ חֹל ׁשֶ ל ַהּכָ ִפים ֵעיַנִים ִמן ַהּצֵ ְפׁשְ ָיֵדינּו ֶאת ַעְנֵני ַהּנֹוָצה, ְמׁשְ ִרים ּבְ מֹוַרד ַהר ַהֲחלֹומֹות, ְמַפּזְ ָיַרְדנּו ּבְ

ֵרׂש  ה ְלֵעיֵנינּו, ִיּפָ ּלֶ ֶרְך, ַיַער ַהּמֹוְצִצים ִיְתּגַ ִעּקּול ַהּדֶ ָכאן, ֲאַנְחנּו עֹוד ַנְחזֹר. עֹוד ֶרַגע, ּבְ ּלְ ִני, ׁשֶ ֵ ּוַמְבִטיִחים ֶאָחד ַלּשׁ

ַלל ִצְבֵעי ַהּמֹוְצִצים. ׁשְ ְמלֹוא ֲהָדרֹו, ַמְבִהיק ּבִ ּבִ

ים.  ל ַהּמֹוְצִצים ָהַרּבִ ין ּכָ ּה, ּבֵ ּלָ יל ׁשֶ ת ַאַחר מֹוֵצץ ַהּפִ ׂשֶ רֹות ָהֵעִצים, ְמַחּפֶ ִדְמיֹוָנּה, ִלְסרֹק ֶאת ַצּמְ ה ּבְ ָבר ֵהֵחּלָ ְרָטה, ּכְ ּבַ

ד.  ם ִמּיָ יַע ְלׁשָ ָרצּו ְלַהּגִ ָהיּו ׁשֶ

פֹות ַלּסֹוף.  ְתָקאֹות ַהּיָ מֹר ֶאת ַהַהְרּפַ ָאֲהבּו ִלׁשְ מֹו ַמְרָטה, ׁשֶ ֵאּלּו, ּכְ ְוָהיּו ּכָ

ם,"  "ּבֹואּו ָנעּוף ְלׁשָ

לֹוָנה.  ְלּגֵ יָעה ּגַ ִהּצִ

ֶקט,  ָהָיה ׁשֶ

ַאף ֶאָחד לֹא ָזז. 

"ֲאִני לֹא יֹוַדַעת ָלעּוף," 

ִמְלְמָלה ַמְרָטה. 

ם ֲאִני לֹא יֹוֵדַע," "ּגַ

ם ֲאִני לֹא יֹוַדַעת,"  "ּגַ

ָלִדים.  ל ַהּיְ ִהְצָטְרפּו ֵאֶליָה ּכָ

ם יֹוְדִעים ָלעּוף,  ַאּתֶ "ֲאִני יֹוַדַעת ׁשֶ

ֲאִני יֹוַדַעת," 

חֹון.  ִבּטָ לֹוָנה ּבְ ְלּגֵ ָאְמָרה ּגַ

ִדים אֹותֹו  ֶלד ַנֲעַלִים, ְמַלּמְ הּוא נֹוָלד, הּוא יֹוֵדַע ָלעּוף, ַרק ַההֹוִרים ְמַקְלְקִלים לֹו ֶאת ֶזה. קֹוִנים ַלּיֶ ׁשֶ ל ֶיֶלד, ּכְ "ּכָ

'ַתְפִסיק ְלַרֵחף' ְו'ַדי ִעם ַהֲחלֹומֹות'. ּוְבָכל  יְך ּבְ ַעּמּוִדים, ְוֶזה ַמְמׁשִ ֵקל ּבְ ּלֹא ִיּתָ יט ָלֲעָנִנים, ׁשֶ ִלי ְלַהּבִ ָלֶלֶכת ּבְ

ֶלד לֹא רֹוֶאה, ִלְפֵני  ְיָלה, ַהּיֶ ַמִים, ְוֵאיְך ֵהם ִנְרִאים. ּוַבּלַ ָ ֶלד ׁשֹוֵכַח ֶאת ַהּשׁ ַהּיֶ ֵאּלּו, ׁשֶ ְקרֹות ּכָ ים, ּבֹוִנים ּתִ ּתִ ַהּבָ

ֵרַח ְוַהּכֹוָכִבים.  ם, ֶאת ַהּיָ ְרּדָ ּנִ ׁשֶ

ם ֲאִני, ָהִייִתי ׁשֹוַכַחת ָלעּוף.  ָכה, ּגַ ּכָ

ָכה ָלעּוף.  ל ֶאָחד ָהָיה ׁשֹוֵכַח ּכָ ּכָ

ים ָעֶליָה ַנֲעַלִים, ִנְרֶאה ִאם ִהיא ּתּוַכל ָלעּוף.  ׂשִ ַמִים, ּתָ ָ יר ָלּה ֶאת ַהּשׁ ְסּתִ ַקח ִצּפֹור, ּתַ

יף ָלעּוף.  ק ְוַהּכֵ ל ַהֵחׁשֶ ׁשּוט מֹוִציא ֶאת ּכָ ֶזה ּפָ

ה ַמְתִחיל ָלֶלֶכת, ֵהם, ַההֹוִרים,  ַאּתָ ׁשֶ ּוַבּסֹוף, ּכְ

עֹוד צֹוֲעִקים ְלָך: 

ָראבֹו!'  ָראבֹו! ּבְ 'ּבְ

ִים,  ּפַ ּומֹוֲחִאים ְלָך ּכַ

ְוׁשֹוְכִחים, 

ה נֹוַלְדּתָ ָלעּוף.  ַאּתָ ׁשֶ

ָבר יֹוְדִעים."  ם ּכְ ַאּתֶ יר ָלֶכם, ֶאת ָמה ׁשֶ ֲאִני רֹוָצה ַרק ְלַהְזּכִ
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ֲחִצי ִעּגּול ַעל ָהֲאָדָמה,  ְבנּו ּבַ ָיׁשַ

לֹוָנה ִהְכִריָזה:  ְלּגֵ ּגַ ׁשֶ ּכְ

, ּוִפְתאֹום  בֹוּהַ -ּגָ בֹוּהַ ְדֵנָדה ּגָ ה ִמְתַנְדֵנד ַעל ַהּנַ ּבֹו ַאּתָ עּוָפה, הּוא אֹותֹו ָהֶרַגע, ׁשֶ ִלּמּוֵדי ּתְ עּור ָהִראׁשֹון ּבְ ִ "ַהּשׁ

ב  יְך ָלעּוף, ֲעַדִין יֹוׁשֵ ה ּוַמְמׁשִ ַחד ַהּזֶ ר ַעל ַהּפַ ּבֵ ה ִמְתּגַ ָך נֹוֶפֶלת. ִאם ַאּתָ ּלְ ֶטן ׁשֶ ֲאִויר ְוַהּבֶ ה ְמַרֵחף ּבָ ַאּתָ יׁש ׁשֶ ַמְרּגִ

ַדִים  ֶטן. ָצִריְך ַרק ְלַהְרּפֹות ֶאת ַהּיָ ּבֶ ה ּבַ ל ַלחֹור ַהּזֶ ה ִמְתַרּגֵ עּוָפה, ַאּתָ ִלּמּוֵדי ַהּתְ ִני ּבְ ֵ ָלב ַהּשׁ ָ יַע ַהּשׁ ְדֵנָדה, ַמּגִ ַעל ַהּנַ

ָלִדים  ּיְ י ָהיּו ִמְקִרים ׁשֶ ם ְיכֹוִלים, ּכִ ַאּתֶ יד ָלֶכם ׁשֶ ֲאִני ַאּגִ ׁשֶ ְדֵנָדה, ֲאָבל עֹוד לֹא ְיָלִדים, ַרק ּכְ ַחְבֵלי ַהּנַ ֵמָהֲאִחיָזה ּבְ

ן.  ּנֹוֵפל ֵמַהּקֵ מֹו ּגֹוָזל ׁשֶ ְדֵנָדה ּכְ ָבר יֹוְדִעים ָלעּוף, ְוָנְפלּו ֵמַהּנַ ֵהם ּכְ בּו ׁשֶ ָחׁשְ

ִויִצים.  ְתעּוָפה לֹא ַמׁשְ ּבִ

ִים."           ּמַ ה ְסָתם הֹוֵלְך אֹו ׂשֹוֶחה ּבַ לּום, ְוַאּתָ ִאּלּו ֶזה ּכְ ה ּכְ ֱאֶמת עֹוׂשֶ ה ּבֶ ה ָעף, ַאּתָ ַאּתָ ׁשֶ ְתעּוָפה, ּכְ ּבִ

עּוָפה,"  ִלּמּוֵדי ּתְ ִני ּבְ עּור ׁשֵ "ׁשִ

לֹוָנה,  ְלּגֵ ָקְרָאה ּגַ

ֶבת ַעל  ַנף ָהרּוַח אֹו ָלׁשֶ ר ִלְתּפֹס ֶאת ָהרּוַח אֹו ָלעּוף ַעל ּכְ ְתּפֹס ֶאְתֶכם. ֶאְפׁשָ ָהרּוַח ּתִ ֵדי ׁשֶ ב, ּכְ ל ֶאת ַהּגַ "ֲעֵליֶכם ְלַעּגֵ

ָאה ְולֹוַקַחת ֶאְתֶכם,  ָאה, ָרִצים ְקָצת ְלָפֶניָה, ָאז ִהיא ּבָ ָהרּוַח ּבָ ם. רֹוִאים ׁשֶ ּיָ ל ּבַ ּתֹוְפִסים ּגַ מֹו ׁשֶ ִדּיּוק ּכְ ָהרּוַח, ֶזה ּבְ

ף, ָאז ִהיא ְמִריָמה ֶאְתֶכם ִמן ָהֲאָדָמה,  ּקֵ ם ְצִריִכים ְלִהְזּדַ ָאה ַאּתֶ ִהיא ּבָ ׁשֶ י ּכְ ִבים ְלַמְעָלה, ַעל ָהרּוַח, ּכִ ם יֹוׁשְ ְוַאּתֶ

ִהיא ִנְגֶמֶרת,  ׁשֶ ּסֹוף ּכְ ר. ּבַ ָכל ָהֶאְפׁשָ ב ָעֶליָה, ְוָלֵתת ָלּה ָלַקַחת ֶאְתֶכם ָרחֹוק ּכְ ּכַ ם ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ֶזה ִלׁשְ ַאּתֶ ְוָכל ׁשֶ

ָהרּוַח  ׁשֶ ּסֹוף, ּכְ ם מֹוְצִאים ֶאת ַעְצְמֶכם ׁשֹוְכִבים ַעל ָהֲאָדָמה, ֶזה קֹוֶרה ּבַ ַהר, ַאּתֶ ִקיר אֹו ּבְ ר, ִנְתָקע ּבְ ּבָ ל ָהרּוַח ִנׁשְ ּגַ

ם ְלהֹוִריד ֶאת ָהרֹאׁש, ְוָאז ִהיא עֹוֶבֶרת ֵמָעֶליָך. ֲאָבל ָחׁשּוב  ר ּגַ דֹוָלה ּוַמְפִחיָדה, ֶאְפׁשָ ָאה רּוַח ּגְ ֶרת. ִאם ּבָ ּבֶ ִנׁשְ

י ְולֹא  ם ִמּדַ ִביָרה, לֹא ֻמְקּדָ ְ ת ַהּשׁ ְנֻקּדַ ִדּיּוק ּבִ ּה, ּבְ ּבָ ֶבת ַעל ּגַ ֶרת. ָלׁשֶ ּבֶ ִהיא ִנׁשְ ׁשֶ כֹון, ּכְ ֶרַגע ַהּנָ ָלַדַעת, ִלְתּפֹס אֹוָתּה ּבָ

ָכה ִהיא לֹוַקַחת אֹוְתָך.  י, ּכָ ְמֻאָחר ִמּדַ

ֶעֶצם,  ר. ּבְ ִסְגנֹון ָחֶזה ֶאְפׁשָ ב, ַרק ּבְ ה ָלעּוף ֲחִתיָרה אֹו ּגַ מֹו ִלְצלֹל. ָלֵכן ָקׁשֶ ֲאִויר, ֶזה ַהּכֹל. ּכְ חֹות ּבָ ָלעּוף, ֶזה, ִלׂשְ

ְתעּוָפה.  ה ְמאֹוד ּבִ ֱאֶמת, ְמֻנּסֶ הּוא ָהָיה, ּבֶ ְגַלל ׁשֶ ם זֹוְכִרים, ֲאָבל ֶזה ּבִ ב, ִאם ַאּתֶ ִסְגנֹון ּגַ ם ּבְ ן ָעף ּגַ יֶטר ּפֵ ּפִ

ִרים ְיָלִדים,  ם ִנְזּכָ ַאּתֶ

ֵאיְך ָעִפים? 

רֹוִמים ּוִפְתאֹום ּוָהָה... ִנְדֶמה  ּמְ ָבר ִנְמָצִאים ּבַ ּכְ ְמִריִאים, אֹו ׁשֶ ּמַ ְמֻיָחד ִלְפֵני ׁשֶ ֵאּלּו ַמְפִחיִדים, ּבִ ֲאָבל ֵיׁש ְרָגִעים ּכָ

ה  י ַאּתָ ע, ּכִ ה ִנְרּגָ ַאּתָ ַדִים ַמֵהר ּוְבַפַחד ַעד ׁשֶ ה ֵמִזיז ֶאת ָהַרְגַלִים ְוַהּיָ ה הֹוֵלְך ִלּפֹל, ְוַאּתָ ַכְחּתָ ָלעּוף ְוַאּתָ ָ ּשׁ ְלָך ׁשֶ

ה ָיכֹול ָלעּוף.  ַאּתָ רֹוֶאה ׁשּוב ׁשֶ

ה, ְוֵיׁש ָלֶהן  ֶלא ַהּזֶ ְתאֹום, ֵהן לֹא ְמִבינֹות ֶאת ַהּפֶ ּפִ ִנים, ׁשֶ ה ׁשָ ֵהן ָעפֹות ַהְרּבֵ ֶזה קֹוֶרה ֲאִפּלּו ְלִצּפֹוִרים, ַאֲחֵרי ׁשֶ

ֶטן. ּבֶ ִרים ּבַ ְרּפָ ּפַ

י."  ר ִלְנׁשֹם ָחְפׁשִ ֲאִויר, ְוֶאְפׁשָ ַמן ּבָ ל ַהּזְ ה ּכָ י ַאּתָ ִים, ָלַקַחת ֲאִויר, ּכִ ּמַ מֹו ּבַ ׁשּוט, לֹא ָצִריְך ּכְ ּפָ
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ִבי ֶ ּשׁ ִפיָלה ּבַ ַהּנְ

ן ִליָלִדים,"  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ֵבית ַהּסֵ ָלִדים ּבְ לֹום ְלָכל ַהּיְ יד ׁשָ "ּבֹואּו ַנּגִ

ה.  ים ֵמַהּפֶ ּלִ נּו ֶאת ַהּמִ ָקְפָצה ַמְרָטה, ְוהֹוִציָאה ְלֻכּלָ

ם, ִנְפֶנה ְלַיַער ַהּמֹוְצִצים."  ָ "ִמּשׁ

ּיּול.  ּה, ְוִהְמֵראנּו ַלּטִ ּבָ ֲחָדה ְקָצת ָלעּוף, ַעל ּגַ עֹוד ּפָ יָנה, ׁשֶ יּפִ יָבה ֶאת ּפִ לֹוָנה הֹוׁשִ ְלּגֵ ּגַ

ֶרְך ַעְנֵני  ם, ָחַלְפנּו ּדֶ ָ ִעּגּול ּכֹוָכִבים זֹוֵהר. ִמּשׁ ְפנּו ֶאת ַהר ַהֲחלֹומֹות, ּכְ ינּו נֹוְצִצים, ְוִהּקַ ָרה ַעל ָראׁשֵ ּזְ יָנה ּפִ יּפִ ּפִ

ִרים.  ֻבּגָ ַהּנֹוָצה, ּוָמָצאנּו ֶאת ַעְצֵמנּו ְמַרֲחִפים ֵמַעל ִעיר ַהּמְ

ֵדי ִלְתּפֹס אֹותֹו.     ד ּכְ ְך ָיְרָקה אֹותֹו ַהחּוָצה ְוָצְלָלה ִמּיָ ֲחָפה אֹותֹו ְלִפיָה, ַאַחר ּכָ ִכיָסּה מֹוֵצץ. ִהיא ּדָ ָתה ּבְ ּלְ ְרָטה ּגִ ּבַ

הּוא ָעף.  ר ָלרּוַח, ְוָחַלם ׁשֶ ֵדי ְמעֹופֹו, ִהְתַמּכֵ נּוִני, ָעַצם ֶאת ֵעיָניו ּתֹוְך ּכְ ַיׁשְ

ר ַרק  א ַעל ָהֲאָדָמה, ֻמּתָ ם ּבֹוְרִחים, ֲאָבל ָאסּור ְלִהְתַחּבֵ ַמִים. ֶאָחד ּתֹוֵפס ְוֻכּלָ ֵחק ּתֹוֶפֶסת ׁשָ ׂשַ ּנְ יָעה, ׁשֶ לֹוָנה ִהּצִ ְלּגֵ ּגַ

ין ָהֲעָנִנים.  א ּבֵ ְלִהְתַחּבֵ

ָעה  ה, ַאְרּבָ לֹוׁשָ ר ָהָיה ִלְתּפֹס אֹוָתּה. ׁשְ ַעם ִאי ֶאְפׁשָ ּגּוִעים. ִהיא לֹא ָעָפה ַמֵהר, ֲאָבל ַאף ּפַ ִ ת ַהּשׁ ָלָגָנה ָהְיָתה ַמְלּכַ ּבָ

ר ָלַגַעת  ם ְוִאי ֶאְפׁשָ ַחת צֹוֶחֶקת ְלֻכּלָ ֶטן ְמסֹוֶבֶבת ֶאת ַהּתַ ִרּקּוֵדי ּבֶ מֹו ּבְ ֶטן ּכְ ָלָגָנה ְמִזיָזה ֶאת ַהּבֶ ָלָגָנה ּוּבָ ִביב ְלּבָ ִמּסָ

ּגּוִעים.  ִ ת ַהּשׁ ָלָגָנה ָהְיָתה ַמְלּכַ ה ִלְתּפֹס, ֲאָבל ּבָ ָתּה, ָעָפה ַמֵהר ְמאֹוד, ְוַגם אֹוָתּה ָהָיה ָקׁשֶ לֹוָנה, ְלֻעּמָ ְלּגֵ ּה. ּגַ ּבָ

ַע  ּגֵ י ְלׁשַ ין ֲהִכי טֹוִבים, ֲאָבל לֹא ָיַדְעּתִ ַמִים, ּבֵ תֹוֶפֶסת ׁשָ ָכל זֹאת קֹוְרִאים ִלי עֶֹפר, ְוָהִייִתי טֹוב ּבְ י ַמֵהר, ּבְ ֲאִני ַעְפּתִ

ר.  ְוָהִייִתי ָעף ָיׁשָ

ַצע. ל ּפֶ ַמִים ַאף ֶאָחד לֹא ְמַקּבֵ ָ ּשׁ י ּבַ ֶוה, ּכִ ה לֹא ׁשָ ָחק ַהּזֶ ׂשְ ל ַהּמִ ּכָ ְצעֹוִני ָאַמר, ׁשֶ ַרק ּפִ

ְכָלל לֹא ִמְתַלְכְלִכים.  ַמִים ּבִ ָ ּשׁ י ּבַ ֶוה, ּכִ ה לֹא ׁשָ ָחק ַהּזֶ ׂשְ ל ַהּמִ ּכָ ְוִלְכלּוִכית ִהְצָטְרָפה ֵאָליו ְוָאְמָרה, ׁשֶ

ר.  ַמִים, ֶזה ֻמּתָ ָ ּשׁ ה ּבַ ַאּתָ ׁשֶ ּכְ לֹוָנה ָאְמָרה, ׁשֶ ְלּגֵ ֲעָסִני ָעף ִעם ָהַאף ְלַמְעָלה, ֲאָבל ּגַ ּכַ

ַמִים.  ֵחק ְמִסירֹות ׁשָ ׂשַ ּנְ יַע ׁשֶ ּדּור, ְוהּוא ִהּצִ נֹוִני ָהָיה ּכַ ְלַמּתָ

ַהחֹק ָהִראׁשֹון ָהָיה, 

ָאֶרץ.  ּדּור ָלַגַעת ּבָ ָאסּור ַלּכַ ׁשֶ

ִני ָהָיה,  ֵ ַהחֹק ַהּשׁ

ד ִלְנעֹל ַנֲעַלִים. ָאֶרץ, ָצִריְך ִמּיָ ּנֹוֵגַע ּבָ י ׁשֶ ּמִ ׁשֶ

הּוא לֹא ָנַגע.  י אֶֹזן ָהָמן, ׁשֶ ַחּיֵ ע, ּבְ ּבַ ָאֶרץ, ֲאָבל הּוא ִנׁשְ הּוא ָנַגע ּבָ ה. ָראּו ׁשֶ ַמן ִרּמָ ל ַהּזְ ֲעָסִני ּכָ ּכַ

ִני.  ּקַ ְתאֹום ֶנֱעַלם ָלנּו ַמְמּתַ ּפִ

ֶפן ָמתֹוק.  ים ָמָצאנּו אֹותֹו רֹוֵדף ַאֲחֵרי ֲעַנן ֶצֶמר ּגֶ ַאֲחֵרי ִחּפּוׂשִ
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ָלִדים,"  ֶאֶרץ ַהּיְ "ּבְ

ָצֲחָקה ַמְרָטה ָלרּוַח, 

ה,  ּקָ ִפים ַאֲחֵרי ּדַ ִרים ִמְתַעּיְ "ְמֻבּגָ

ל ַהּיֹום."     ֲחִקים ּכָ ִויָלִדים ְמׂשַ

ָהֱאֶמת ִהיא, 

ֲעָנִנים,  נּו ָנַגע ּבָ ּלָ ל ּכֻ ָהרֹאׁש ׁשֶ ׁשֶ

מֹו ִצּפֹוִרים.      ַמִים ּכְ ָ ּשׁ ּתֹוַלְלנּו ּבַ ִהׁשְ ׁשֶ ּכְ

ִנים לֹא  ָ ּשׁ ַיְדָענּות, ֵאיֶזה סּוג ִצּפֹוִרים ֲאַנְחנּו, ַאף ׁשֶ חּו ּבְ ה, ְוִהְתַוּכְ ֲחִליפֹות ַוֲעִניבֹות ָעְמדּו ְלַמּטָ ים ּבַ ְיָלִדים ְקַטּנִ

יִצים ְלקֹול ִצּיּוָצן ַהּכֹוֵאב  ִליְך ֶאת ַהּבֵ רֹות ָהֵעִצים, ְוִהׁשְ ּמְ ּפֹוִרים ִמּצַ י ַהּצִ ֵרק ֶאת ִקּנֵ אֶֹזן ָהָמן ּפֵ ָראּו ִצּפֹוִרים. ֵמָאז ׁשֶ

ִרים  ֻבּגָ ָלִדים ַהּמְ ּפֹוִרים, ָרצּו ַהּיְ ִים ַלּצִ ּפַ ְמקֹום ִלְמחֹא ּכַ ִרים. ּבִ ֻבּגָ ּפֹוִרים, לֹא ּפֹוְקדֹות ִצּפֹוִרים ֶאת ִעיר ַהּמְ ל ַהּצִ ׁשֶ

ֵדי ָלַדַעת, ֵאיֶזה סּוג ִצּפֹוִרים ֲאַנְחנּו.  ּפֹוִרים, ּכְ ְלַמְגִדיֵרי ַהּצִ

דֹוִלים,  ֶטת, ּוִמְכָנַסִים ּגְ ֲחִליָפה ְמֻקּמֶ ַרק ֶיֶלד ֶאָחד, ּבַ

ִמְלֵמל:

"ֵהם ְיָלִדים ִצּפֹוִרים." 

אֹור  ֲחלֹומֹות, ְוׁשֶ ִאים ּבַ ּבָ ְכרֹונֹות ׁשֶ ָלִדים. ִמּסּוג ַהּזִ י ַהּיְ א ֶאת ָראׁשֵ ִזְכרֹונֹות ְמתּוִקים ֵמעֹוָלמֹות ְרחֹוִקים ֵהֵחּלּו ְלַמּלֵ

א.  ְיָלה ַהּבָ ל אֶֹזן ָהָמן ַמֲעִלים אֹוָתם ַעד ַהּלַ ַהּבֶֹקר ׁשֶ

ן ִליָלִדים.  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ נּועֹות ָחֶזה ּוְמִתיחֹות ּגּוף, ּוְכָבר ָהִיינּו ֵמַעל ּבֵ ה ּתְ ּמָ עֹוד ּכַ

לֹום.  ֵעיַנִים, ּוָפֲחדּו, ְלַהְחִזיר ָלנּו ׁשָ ְזלּו ּבָ ּתֹות. ֵהם ּפָ ּכִ בּו ּבַ ׁשְ ּיָ ָלִדים ׁשֶ ֶרְך ַהַחּלֹונֹות ְלָכל ַהּיְ לֹום ּדֶ נֹוַפְפנּו ְלׁשָ

ְתָבה ֶאת  ָעָליו ּכָ דֹול, ׁשֶ ֶלט ּגָ ָיֶדיָה ֶהְחִזיָקה ׁשֶ נּועֹות ַרק ִעם ָהַרְגַלִים, ּבְ ה ּתְ ִהיא עֹוׂשָ ׁשֶ ֲאִויר, ּכְ ַמְרָטה ָעְמָדה ּבָ

ַהִהְמנֹון: 

"ָאנּו ָאנּו ְיָלִדים, 

ִרים,  לֹא רֹוִצים ְמֻבּגָ

ְקָוה ּוְבִלי אֹור,  ִלי ּתִ ּבְ

ּבֹור."  ְיָלִדים ֵהם ַעם ּגִ

ק,  ְרָטה לֹא ָיְכָלה ְלִהְתַאּפֵ ּבַ

ָכל ּכֹוָחּה:  ְוָצֲעָקה ּבְ

ְבְרחּו!  "ּתִ

ְבְרחּו ְיָלִדים!  ּתִ

ּבֹואּו ֵאֵלינּו."

עֹו,  ֶאְצּבָ ה, נֹוֵפף ּבְ ַמּטָ נּו ִמּלְ יט ּבָ ג, ִהּבִ ְמִהירּות ַלּגַ ס ּבִ אֶֹזן ָהָמן ִטּפֵ

ְוָצַעק: 
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"ַחּכּו! 

ֶאְתּפֹס ֶאְתֶכם!"  ַחּכּו ׁשֶ

י,  יּפִ ה ּפִ ּזֶ יָנה ָצֲעָקה לֹו ׁשֶ יּפִ ּלֹו, ּפִ חֹוק. ִלְכלּוִכית ָיְרָקה לֹו ְלתֹוְך אֶֹזן ָהָמן ׁשֶ ְיָלה ִהְתּפֹוְצצּו ֵמָעָליו ִמּצְ ַיְלֵדי ַהּלַ

ְך.  ִים, ְוסֹוף-סֹוף ְלַחּיֵ ּפַ ּתֹות, ֵהֵחּלּו ִלְמחֹא ּכַ ּכִ בּו ּבַ ׁשְ ּיָ ִנים ׁשֶ ְסּכֵ ָלִדים ַהּמִ ְוַהּיְ

ָלִדים,  יק ֶאת ַהּיְ ּתִ ּתֹות, ְלַהׁשְ ין ַהּכִ אֶֹזן ָהָמן ָרץ ּבֵ

ל עֶֹנׁש,  ִים, ְיַקּבֵ ּפַ ְמָחא ּכַ ּיִ "ִמי ׁשֶ

ַעם:  ִלְכּתֹב ֵמָאה ּפַ

לֹא צֹוֲחִקים ַעל אֶֹזן ָהָמן!" 

ְרָחה:  ּצָ ְטּפּוִטית ׁשֶ ו, ָהְיָתה זֹאת ּפִ ַעְכׁשָ

"אֶֹזן ָהָמן, 

אֶֹזן ָהָמן, 

אֶֹזן,  ֶרג ּבָ ים ְלָך ּפֶ ָנׂשִ

פּוִרים."  ְונֹאַכל אֹוְתָך ּבְ

ַעס:  ַח ִמּכַ אֶֹזן ָהָמן ֶהֱאִדים ְוִהְתַרּתֵ

"ָיבֹוא ַהּיֹום, 

י,  ּלִ ַדִים ׁשֶ לּו ַלּיָ ּפְ ם ּתִ ְוַאּתֶ

ְוָאז, 

ֶכם!"  ֲאִני ֶאְנקֹם ּבָ

יל,  ל ּפִ מֹו אֶֹזן ׁשֶ דֹוָלה, ּכְ ִאּלּו ִהיא ּגְ ֶהם, ּכְ ּלָ מּו ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל ָהאֶֹזן ׁשֶ ְיָלה ׂשָ ַיְלֵדי ַהּלַ

ְוָקְראּו:

"ֵאיזֹו אֶֹזן ֲחמּוָדה ֵיׁש ְלָך,  

ֵהר,  ּזָ ּתִ

ֵיׁש רּוַח, 

מֹו ִמְפָרׂש,  ָך ּכְ ּלְ ָהאֶֹזן ׁשֶ

עּוף."  ה עֹוד ּתָ ַאּתָ

ֶהם.  ּלָ עֹות ׁשֶ ׁש ְלַיד ָהֶאְצּבָ גַֹבּה ָנמּוְך ְמאֹוד, ַמּמָ י ַעְפנּו ּבְ אֶֹזן ָהָמן ְוָכל ַהּמֹוִרים ָרצּו, ָקְפצּו, ְוִנּסּו ִלְתּפֹס אֹוָתנּו, ּכִ

ד ּגַֹבּה,"  "לֹא ְלַאּבֵ

לֹוָנה.  ְלּגֵ יָרה ָלנּו ּגַ ִהְזּכִ

ל אֶֹזן ָהָמן, ּוְלָהִרים ֶאת ָהרֹאׁש  צֹות ׁשֶ ַקּפְ עֹוָתיו ַהּמְ ֶטן ֵמַעל ֶאְצּבְ ל ֶאת ַהּבֶ ָדִדים, ְלַעּגֵ "ִלְפרֹׂש ָיַדִים ְוַרְגַלִים ַלּצְ

ְלַמְעָלה." 

ֲהרּו ְיָלִדים,"  "ִהּזָ

ָצֲעָקה ַמְרָטה. 

י,"  "לֹא ְלִהְתָקֵרב יֹוֵתר ִמּדַ

ִהיא ָצֲעָקה ׁשּוב. 
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ָבִרים  ִבים ַעל ּדְ ָעִפים, לֹא חֹוׁשְ ׁשֶ ָכה ֶזה ּכְ י ּכָ יב ְלַאְזָהרֹות. ּכִ ה ָלֶהם ְלַהְקׁשִ ֵהם ָעִפים, ְמאֹוד ָקׁשֶ ׁשֶ ֲאָבל ְיָלִדים, ּכְ

ֲעצּוִבים. 

ַאב ָלנּו, ְוִהְתַחְלנּו ִלּפֹל.  ׁש ּכָ ֵבִדים. ֶזה ַמּמָ ּדּוֵרי עֹוֶפֶרת ּכְ נּו ּכַ ִחים, ְוֵהֵחּלּו ִלירֹות ּבָ ְלפּו אֶֹזן ָהָמן ְוַהּמֹוִרים ֶאְקּדָ ָאז ׁשָ

ֵאב!  בּו ַעל ַהּכְ ְחׁשְ "ַאל ּתַ

בּו!"  ְחׁשְ ַאל ּתַ

ָצֲעָקה ַמְרָטה. 

ּדּור,  ֶכם ּכַ "ֲאִפּלּו ִאם ּפֹוֵגַע ּבָ

בּו ַעל ָהָאִביב,  ְחׁשְ ּתַ

ִעים,  ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ית ַהּסֵ ַעל ּבֵ

ְתּפֹס אֹותֹו."  ּנִ ׁשֶ ה ְלאֶֹזן ָהָמן ּכְ ֲעׂשֶ ּנַ ָמה ׁשֶ

ֵאִבים ָהיּו יֹוֵתר ֲחָזִקים.  ֲאָבל ֶזה לֹא ָעַזר, ַהּכְ

ֶאָחד, ֶאָחד, ָנַפְלנּו. 

ן ִליָלִדים,  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ ג ּבֵ ִמי ַעל ּגַ

ִתינֹוקֹות,  ֶהְחִזיק אֹוָתנּו ּכְ ר ִלְזרֹועֹות אֶֹזן ָהָמן, ׁשֶ ָיׁשָ

ְוָצַחק: 

ּבֹונֹות."  ל ַהֶחׁשְ ֶכם ֶאת ּכָ ו ִנְגמֹר ִאּתְ י, ַעְכׁשָ ּלִ "ֲחמּוִדים ׁשֶ

ֶפר,  ית ַהּסֵ ּוִמי ַלֲחַצר ּבֵ

ֲחָבִלים.  ד ּבַ נּו ִמּיָ ּלָ רּו ֶאת ּכֻ ׁשְ ּקָ ם ִחּכּו לֹו ַהּמֹוִרים, ׁשֶ ׁשָ
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ִתים ָלִדים ַהּמֵ ע ְלֶאֶרץ ַהּיְ ּסָ ַהּמַ

ִתים!"  ָלִדים ַהּמֵ "ְלֶאֶרץ ַהּיְ

ַקד אֶֹזן ָהָמן,  ּפָ

ִתים.  ָלִדים ַהּמֵ ֲחָבִלים, ְלֵעֶבר ֶאֶרץ ַהּיְ ׁשּוָרה, ְקׁשּוִרים ּבַ נּו ָצַעְדנּו ּבְ ְוֻכּלָ

אֶֹזן ָהָמן ָהַרג.  ִרים, ְוַחּיֹות, ׁשֶ אֶֹזן ָהָמן לֹא ִהְצִליַח ַלֲהפְֹך ִלְמֻבּגָ ִתים, ָהיּו ְקבּוִרים ְיָלִדים, ׁשֶ ָלִדים ַהּמֵ ֶאֶרץ ַהּיְ ּבְ

אֶֹזן ָהָמן ָקָרא לֹו:  ה ׁשֶ תּו, ִמּמָ ּמֵ ם ְיָלִדים ׁשֶ ָהיּו ׁשָ

"ַמֲחלֹות ַיְלדּות". 

ַמר ָעָליו.  י אֶֹזן ָהָמן לֹא ׁשָ ְקָרנּות. הּוא ֵהִציץ ִמן ָהֲעָגָלה ְוָנַפל, ּכִ ת ִמּסַ ּמֵ ֶיֶלד ׁשֶ

אֶֹזן ָהָמן ָהַרג.  ּלֹו, ׁשֶ ֶלב ׁשֶ ְעּגּוִעים ַלּכֶ ת ִמּגַ ּמֵ ֶיֶלד ׁשֶ

ַחת.  ּלַ ּצַ ִאיר אֶֹכל ּבַ י ָהָיה ָאסּור ְלַהׁשְ ִהְתּפֹוְצצּו ֵמרֹב אֶֹכל, ּכִ ְיָלִדים ׁשֶ

ֲעמּום.  ִ ֵהם ֵמתּו ִמּשׁ ֶקט, ְולֹא ָלזּוז, ַעד ׁשֶ ׁשֶ ה ֲעֵליֶהם ִלְהיֹות ּבְ אֶֹזן ָהָמן ִצּוָ ְיָלִדים ׁשֶ

ים.  ּבִ מֹו ּדֻ יׁש אֹוָתם ּכְ ְהֶיה ָלֶהם ַקר, ְוִהְלּבִ ּיִ ַחד ׁשֶ תּו ֵמחֹם. אֶֹזן ָהָמן ּפָ ּמֵ ְיָלִדים ׁשֶ

ַאֲהָבה.  ׁשּוט, ָחַנק ּבְ ה ְיָלִדים, אֶֹזן ָהָמן, ּפָ ּמָ ּכַ

ִנים,  ָפּ ָלל, ֲעִוית ּבַ ֶדֶרְך ּכְ ה ָהיּו, ּבְ ֶות ַהּזֶ ל ַהּמָ יָמִנים ׁשֶ ּלֹא ָהָיה ָלֶהם יֹוֵתר ֲאִויר. ַהּסִ ק אֹוָתם ָחָזק-ָחָזק, ַעד ׁשֶ הּוא ִחּבֵ

ה ְלַהְרִחיק ֶאת אֶֹזן ָהָמן.  ַנּסָ ְוָיד ַאַחת ּדֹוֶחֶפת, ַהּמְ

ה.  ְפִרּיָ ּסִ ָפִרים ּבַ ה ְיָלִדים ָחרּוִצים, ָנְפלּו ַהּסְ ּמָ ַעל ּכַ

ַחד.  ֶיֶלד ֶאָחד ָקָטן, אֶֹזן ָהָמן ִהְבִהיל אֹותֹו, ְוהּוא ֵמת ִמּפַ

נּו ּוֵמתּו.  ּקְ ִרים, ִהְזּדַ אֶֹזן ָהָמן ָאַמר ָלֶהם, ָהְפכּו ַמֵהר ִלְמֻבּגָ ל ָמה ׁשֶ ָעׂשּו ֶאת ּכָ ְמֻיָחד, ׁשֶ ְיָלִדים טֹוִבים ּבִ

ין:  ּנִ ִדְמעֹות ּתַ ַהְלָוָיה, ּבְ יד אֹוָתם ּבַ אֶֹזן ָהָמן ִהְסּפִ

מֹוֶהם,  ָלִדים ָהיּו ּכְ ל ַהּיְ ּכָ "ַהְלַואי ׁשֶ

ה ֲחמּוִדים,  ֵאּלֶ ּכָ

ה ְמתּוִקים."  ֵאּלֶ ּכָ

ֵהם ֵמתּו. ְמעּו אֹוָתם, ַעד ׁשֶ ל ַהּיֹום, ּוִבְכָלל לֹא ׁשָ ר, ֵאיְך ָהיּו ַמֲעִסיִקים ֶאת ַעְצָמם ּכָ הּוא ִסּפֵ

ִנים, ֵהם ֲהִכי ֲחמּוִדים. ָלִדים ְיׁשֵ ּיְ ִמיד ָאַמר, ׁשֶ ִנים. הּוא ּתָ ְמֻיָחד, ְיָלִדים ְיׁשֵ אֶֹזן ָהָמן, ָאַהב ּבִ

ַעם יֹוֵתר  ֶלת, ְוַאף ּפַ ִריִסים ְוֶאת ַהּדֶ יְך ִליׁשֹן. הּוא ָסַגר ָלֶהם ֶאת ַהּתְ ׁשּוט ָנַתן ָלֶהם, ְלַהְמׁשִ אֶֹזן ָהָמן ּפָ ָהיּו ְיָלִדים, ׁשֶ

ה ָלֶהם אֹור.  לֹא ָעׂשָ
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ְפאּו ִמּקֹר.  ּקָ ן ִליָלִדים, ַעד ׁשֶ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ ג ּבֵ ר ָלַעּמּוד, ַעל ּגַ אֶֹזן ָהָמן ָקׁשַ ָלִדים ׁשֶ ְוַכּמּוָבן, ַהּיְ

אּונֹות ָהֵאּלּו, ַוֲאֵחרֹות, ָקָרא אֶֹזן ָהָמן:  ְלָכל ַהּתְ

"ַמֲחלֹות ַיְלדּות". 

ין ּכֹה, לֹא ָהיּו הֹוְפִכים  י ֵהם ּבֵ ה לֹא נֹוָרא, ּכִ ּזֶ ִתים, ְוָאַמר ׁשֶ ָלִדים ַהּמֵ ֶאֶרץ ַהּיְ ה, ּבְ ָלִדים ָהֵאּלֶ הּוא ָנַהג ִלְקּבֹר ֶאת ַהּיְ

ִרים.  ִלְמֻבּגָ

ָלִדים ַהּטֹוִבים,  "חּוץ ֵמַהּיְ

ִרים," ָהְפכּו ִלְמֻבּגָ ׁשֶ

ַגֲאָוה.  יר ּבְ ָנַהג ְלַהְזּכִ

ּבֹוִרים.  ֱאֶמת ּגִ "ֵהם ּבֶ

ִרים,  ֵאר ְמֻבּגָ ָ ֵאין ָלֶהם ּכֹוַח ְלִהּשׁ ָראּו, ׁשֶ ׁשֶ ּכְ

ֲחרּו ָלמּות,  ּבָ

ְלדּות!" ְולֹא ַלְחזֹר ַלּיַ

ֵמַח, הּוא לֹא ָיכֹול ָלמּות,"  הּוא ׂשָ ׁשֶ "ֶיֶלד, ּכְ

ִמיד ַמְרָטה,  יָרה ִלי ּתָ ִהְסּבִ

פּוף.  רֹאׁש ׁשָ ו ָהְיָתה ֲעצּוָבה, ְוָצֲעָדה ּבְ ַעְכׁשָ ׁשֶ

ִמיד ָצִריְך ִלְזּכֹר,  "ֶיֶלד, ּתָ

ִמי הּוא, 

ַעם לֹא ַלֲעזֹב ֶאת ֶזה,  ְלַהְחִזיק ֶאת ֶזה ָחָזק ְוַאף ּפַ

ָכה הּוא לֹא ָימּות."  ּכָ

ָדה אֹוִתי,  ְרָטה ִלּמְ ּמַ יִתי ַלֲעׂשֹות ֶאת ָמה ׁשֶ ו, ִנּסִ ַעְכׁשָ

ֵמחֹות.  בֹות ׂשְ ַלְחׁשֹב ַמְחׁשָ

י,  ְמַיְנּתִ ּדִ

ִים.  ַתְחּתֹוִנים ְוַגְרּבַ אֶֹזן ָהָמן צֹוֵעד ְלָפַני ּבְ ׁשֶ

ד!  ְפִסיק ִמּיָ ְפִסיק עֶֹפר, ּתַ "ּתַ

ה ָעֶליָך ְלַהְפִסיק."  ֲאִני ְמַצּוֶ

ו, ִמֵהר  ֲחַלל ָהֲאִויר. ַעְכׁשָ ֵעיֵניֶהם ּבַ רּו ּבְ ּיְ ּצִ ּיּוִרים ׁשֶ ָלִדים, ְלִפי ַהּצִ ֵטי ַהּיְ ִנים, ִלְקרֹא ֶאת ַמּבְ ן ׁשָ אֶֹזן ָהָמן ִהְתַאּמֵ

ּלֹא ִיְראּו אֹותֹו ֵעירֹם. ֵדי ׁשֶ ּיֹון, ּכְ ּפִ יׁש ְלַעְצמֹו ֲחִליָפה, ֲעִניָבה ּוּפַ ְלִהְלּבִ

ָדה אֹוִתי ַמְרָטה,  ּמְ ּלִ ִני, ְוָהַאֲחרֹון, ׁשֶ ֵ ִריק ַהּשׁ יִתי ֶאת ַהּטְ ִנּסִ

ִלְזּכֹר, 

ִמי ֲאִני. 
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י:  י ּוִמְלַמְלּתִ ָהַלְכּתִ

"ֲאִני עֶֹפר, 

ֲאִני עֶֹפר, 

ֲאִני עֶֹפר..." 

, עֶֹפר?!"  "ָמה ָאַמְרּתָ

ָצַרח ֵמֲאחֹוַרי אֶֹזן ָהָמן. 

יָחה.  ּשִׂ ִרים ֶאל ַעְצָמם, ּוְלִהְתָעֵרב ּבַ ַדּבְ ּמְ יב ִליָלִדים ׁשֶ ִמיד, ְלַהְקׁשִ הּוא ָנַהג ּתָ

דֹול,"  ָטן ֶאת ַהּכֹוַבע ַהּגָ "ִחְבׁשּו ְלעֶֹפר ַהּקָ

ַקד אֶֹזן ָהָמן,  ּפָ

ֲאִויר.  ים ּבָ ר ִצּיּוִרים ְמֻגּנִ ַמִים, ְולֹא יּוַכל ְלַצּיֵ ָ ּלֹא ִיְרֶאה ֶאת ַהּשׁ ֵדי ׁשֶ "ּכְ

ֵבדֹות,  ֲעַלִים ַהּכְ ְוַנֲעלּו לֹו ֶאת ַהּנַ

ר ֶאל ַעְצמֹו."  ה ָלֶלֶכת, ְולֹא ִיְהֶיה לֹו ְזַמן, ְלַדּבֵ ְהֶיה לֹו ָקׁשֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ל ָארְֹך.  רֹאׁש ַמּקֵ יסֹו מֹוֵצץ, ְוָתָלה אֹותֹו ּבְ ַלף ִמּכִ אֶֹזן ָהָמן ׁשָ

ְרָטה,  ה ַעל ּבַ הּוא ִצּוָ

ּמֹוֶצֶצת מֹוֵצץ.  ה ׁשֶ ָלִדים ִיְראּו, ָמה קֹוֶרה ְלַיְלּדָ ל ַהּיְ ּכָ ֵדי ׁשֶ ד, ּכְ ּיָ ל ּבַ ּקֵ ִלְצעֹד ִראׁשֹוָנה, ִעם ַהּמַ

אֶֹזן ָהָמן ָקָרא לֹו, ַקל:  ּנּוי, ׁשֶ ׁשִ ּה, ּבְ ּלָ ֶלט ִעם ַהִהְמנֹון ׁשֶ , ְוָעָליו ׁשֶ בֹוּהַ ל ּגָ ם ִהיא ַמְחִזיָקה ַמּקֵ ַאֲחֶריָה ָצֲעָדה ַמְרָטה, ּגַ

ִרים,  "ָאנּו ָאנּו ְמֻבּגָ

לֹא רֹוִצים ְיָלִדים, 

ְקָוה ּוְבִלי אֹור,  ִלי ּתִ ּבְ

ּבֹור."  ִרים ֵהם ַעם ּגִ ְמֻבּגָ

דֹול.  ֵבדֹות, ְוכֹוַבע ּגָ ַנֲעַלִים ּכְ י ֲאִני, ּבְ ַאֲחֵרי ַמְרָטה ָצַעְדּתִ

ְיָלה.  ֶרת ַיְלֵדי ַהּלַ ַאֲחרֹוִנים, ָצֲעדּו ֲעׂשֶ

ב.  ה ְסָפִרים ַעל ַהּגַ ם ָלֶהם, ַהְרּבֵ אֶֹזן ָהָמן, ׂשָ

הּוא ָאַמר, 

ָפִרים ָלרֹאׁש,  ּלֹא ַמְכִניס ֶאת ַהּסְ י ׁשֶ ּמִ ׁשֶ

ב.  סֹוֵחב אֹוָתם ַעל ַהּגַ
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"ֵיׁש ָלֶכם ְזַמן ְלַהְחִליט, 

ִתים,"  ָלִדים ַהּמֵ ַעד ְלֶאֶרץ ַהּיְ

ָצַהל אֶֹזן ָהָמן, 

יִמים ִלְגּדֹל,  ם ַמְסּכִ ַאּתֶ "אֹו ׁשֶ

ִתים."  ָלִדים ַהּמֵ ֶאֶרץ ַהּיְ ִאיר ֶאְתֶכם, ּבְ ַאׁשְ אֹו ׁשֶ

ָלִדים,"  ָכה ִנְגַמר ִסּפּור ֶאֶרץ ַהּיְ "ּכָ

י ְלַעְצִמי.  ִמְלַמְלּתִ

"אֶֹזן ָהָמן ַיֲהרֹג אֹוָתנּו, 

ִרים,  נּו ִלְמֻבּגָ ּלָ אֹו ַיֲהפְֹך ֶאת ּכֻ

י ּדֹוֶמה.  ֶעֶצם ּדֵ ה ּבְ ּזֶ ׁשֶ

ָלִדים,  ל ֶאֶרץ ַהּיְ ט ַעל ּכָ ּלֵ ּתַ הּוא ִיׁשְ

ָלִדים."  ל ִסּפּור ֶאֶרץ ַהּיְ ֶרק ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ְוֶזה ַהּפֶ

ֶקֶבר.  מֹו ּבְ ְתקּו ּכְ ם, ׁשָ ּלָ ָלִדים, ּכֻ ַהּיְ

ָמה ֵהם ִיְבֲחרּו.  רּור, ּבְ ָהָיה ִלי ּבָ

ח אֹותֹו ְלעֹוָלם.  ּכַ ׁשְ ּלֹא ּתִ ּה, ְוִהְבִטיָחה לֹו, ׁשֶ ּלָ יל ׁשֶ ְרָטה ִנְפְרָדה ִמּמֹוֵצץ ַהּפִ ּבַ

ה ְסִליָחה.  ּנָ ה ִמּמֶ ׁשָ ַער, ּוִבּקְ ַ ַכְחנּו ְלַיד ַהּשׁ ָ ּשׁ נּו ׁשֶ ּלָ ה ׁשֶ ְלּבָ ֶנְלָיה, ַהּכַ ָרה ּבְ ו ִנְזּכְ ְוָקא ַעְכׁשָ ַמְרָטה, ּדַ

ֵניֶהם.  ֲאָוה ָהָיה ָנסּוְך ַעל ּפְ ל ּגַ ט ׁשֶ כּו, ַמּבָ ְיָלה ִחּיְ ַיְלֵדי ַהּלַ

ִרים!"  "ָלמּות אֹו ִלְהיֹות ְמֻבּגָ

ַאג אֶֹזן ָהָמן.  ׁשָ

"ָלמּות!" 

ה ֶאָחד.  ְיָלה ָענּו ּפֶ ַיְלֵדי ַהּלַ

ר ַחי!"  ֻבּגָ "טֹוב ֶיֶלד ֵמת, ִמּמְ

מּות, אֶֹזן ָהָמן, ֲאַנְחנּו ַמְבִטיִחים ְלָך," ּנָ "ֲאָבל ַאֲחֵרי ׁשֶ

ֲעָסִני,  ָקָרא ּכַ

ָמה.  ׁשָ ֲחלֹומֹות, ְונֹוִציא ְלָך ֶאת ַהּנְ ל ַלְיָלה, ּבַ בֹוא ֵאֶליָך ּכָ ּנָ "ׁשֶ

ב, ְלַאט-ְלַאט,  נּו. ֲאַנְחנּו נֹאַכל ְלָך ֶאת ַהּלֵ ֵכר ּבָ ּזָ ֶמׁש, ּתִ ֶ ַמִים ְוִתְרֶאה ֶאת ַהּשׁ ָ יט ַלּשׁ ּבִ ּתַ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ אֶֹזן ָהָמן, ּבְ

ְקּבֹר  ָלִדים, ּתִ ל ַהּיְ ם ֶאת ּכָ ָ ְחֵרר ִמּשׁ ׁשַ בֹות, ּתְ ּצֵ ח ֶאת ַהּמַ ְפּתַ ִתים, ּתִ ָלִדים ַהּמֵ רּוץ ְלֶאֶרץ ַהּיְ ּתָ ים, ַעד ׁשֶ יִסים ְקַטּנִ ּבִ ּבְ

ֶאת ַעְצְמָך, 

ְוִתְצַעק: 

י!  י, ּדַ 'ּדַ

ׁש ְסִליָחה.'"  ֲאִני ְמַבּקֵ

ָרה ַלֲעצֹר.  ּיָ ַ ׁש ֵמַהּשׁ י, ּוִבּקֵ יּפִ הּוא ָצִריְך ּפִ יׁש ׁשֶ ִהְרּגִ ְך, ַעד ׁשֶ ל ּכָ ים ָהֵאּלּו, ִצְמְררּו ֶאת אֶֹזן ָהָמן ּכָ ּלִ ַהּמִ

ָלִדים,"  ין ָהֵרי ֶאֶרץ ַהּיְ יכּו ְלׁשֹוֵטט, ּבֵ נּו, ַיְמׁשִ ּלָ "ָהרּוחֹות ׁשֶ

ָיְרָקה ְלֶעְברֹו ִלְכלּוִכית, 

ין ֵמֲאחֹוֵרי ֵעץ,  ּתִ ִהׁשְ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
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ָך,  ְעּתְ "ְוַיְטִריפּו ֶאת ּדַ

ֲהפְֹך ְלחֹוֵלה רּוַח."  ּתַ ַעד ׁשֶ

אֶֹזן ָהָמן ׁשּוב ִהְצַטְמֵרר. 

ִתים,"  ָלִדים ַהּמֵ ֶאֶרץ ַהּיְ "ֲאִני ֶאְקׁשֹר ֶאְתֶכם ְלִגְבָעה, ּבְ

הּוא ָאַמר, 

יק.  "ֶזה ִנְרֶאה ִלי ַמְסּפִ

ֶכם.  ּלָ ֶבל ׁשֶ ָכל ּבֶֹקר, ִלְבּדֹק ֶאת ַהּסֵ ַוֲאִני ָאבֹוא, ּבְ

ְחֵרר ֶאְתֶכם.  ִרים, ֲאִני ֲאׁשַ ָבר ִלְמֻבּגָ ם ּכְ דֹול, ַוֲהַפְכּתֶ יק ּגָ ִאם הּוא ַמְסּפִ

ֲארּו ָלֶנַצח ְיָלִדים, ֲאָבל ְקׁשּוִרים.  ָ ּשׁ ַאֶחֶרת, ּתִ

ם ּבֹוֲחִרים?"   ָמה ַאּתֶ

כּות. ל ִהְתַרּכְ ה ׁשֶ ּקָ ִניָמה ּדַ ָלִדים ָיְכלּו ְלַהְבִחין, ּבְ ַהּיְ

ה, ְולֹא ָהָיה ָלנּו יֹוֵתר ּכֹוַח ָלֶלֶכת.  ֶרְך ָהְיָתה ֲאֻרּכָ ַהּדֶ

"ָקִדיָמה ְיָלִדים!" 

ל אֶֹזן ָהָמן ֵמָאחֹור,  ְמעּו ַצֲעקֹוָתיו ׁשֶ ִנׁשְ

ּדֹוֵחף ֶאת ָהַאֲחרֹוִנים, 

"ָקִדיָמה! 

דֹוִלים,  מֹו ּגְ ְלכּו ּכְ ּתֵ

ינֹוקֹות!"  מֹו ּתִ לֹא ּכְ

ִעים.  ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ית ַהּסֵ ג ּבֵ אֶֹפק ַעל ּגַ ְקָעה ּבָ ֶמׁש ֲעצּוָבה ׁשָ ׁשֶ

ׁשּוָרה  ְדלּו ּבְ ּגָ ָרִחים ׁשֶ ָלָבן, ְלַצד ּפְ ֵדרֹות ְצבּועֹות ּבְ ִרים, ְלאֶֹרְך ּגְ ים ֲאפִֹרים ּוְמֻסּדָ ּתִ ין ּבָ ִרים, ּבֵ ֻבּגָ ִעיר ַהּמְ ָצַעְדנּו ּבְ

ינּו רֹאׁש.  ִהְרּכִ ַחת ְלֵעִצים ׁשֶ ֶמׁש, ּוִמּתַ ֶ ַתח ַלּשׁ ְוֵסְרבּו ְלִהּפָ

י.  יּפִ יָנה, ַלֲעצֹר ְוַלֲעׂשֹות ּפִ יּפִ ה ְלּפִ אֶֹזן ָהָמן, לֹא ִהְרׁשָ

ל.  ְנּדָ ה, ְלהֹוִציא ֶאֶבן ִמן ַהּסַ ְלַמְרָטה, לֹא ִהְרׁשָ

ה ֵיׁש ָלֶלֶכת?"  ּמָ "עֹוד ּכַ

י.  ַאְלּתִ ׁשָ

"הֹוְלִכים, 

ִרים,  ּגְ ְתּבַ ּמִ ַעד ׁשֶ

ִפים.  ְתַעּלְ ּמִ אֹו ַעד ׁשֶ

ַנִים,"  ְ ין ַהּשׁ ָהִראׁשֹון ִמּבֵ

ָצַוח אֶֹזן ָהָמן. 

ֵמִחים ְלֵאיֵדנּו, ָסֵפק,  ִרים, ָסֵפק, ׂשְ ֻבּגָ ָלִדים ַהּמְ נּו ַהּיְ ֶקט. ִמן ַהַחּלֹונֹות ֵהִציצּו ּבָ ל ּוְבׁשֶ ּפָ רֹאׁש ֻמׁשְ ְכנּו ִלְצעֹד ּבְ ִהְמׁשַ

ְקָוָתם ָהַאֲחרֹוָנה.  ָאְבָדה ּתִ ֲעצּוִבים ַעל ׁשֶ

ְיָלה,"  "ַיְלֵדי ַהּלַ

ִצְחֵקק אֶֹזן ָהָמן ְלַעְצמֹו, 
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ְיָלה,  ְתְקאֹות ַהּלַ אֹוֲהִבים ֶאת ַהְרּפַ ם, ׁשֶ "ַאּתֶ

ם אֹוִתי.  ָאה... ִהְצַחְקּתֶ

ְיָלה.  ִתים, ּתֹאֲהבּו ֶאת ַהּלַ ָלִדים ַהּמֵ ֶאֶרץ ַהּיְ ִנְרֶאה, ִאם ּבְ

ַהר ַהֲחלֹומֹות ַאְחִזיר ָלֶכם, ְועֹוד ֵאיְך."  יֶתם ִלי ּבְ ֲעׂשִ ל ָמה ׁשֶ ֶאת ּכָ

"ָלמּות... 

דֹוָלה, אֶֹזן ָהָמן,"  ְתָקה ֲהִכי ּגְ זֹאת ַהַהְרּפַ

ין ֶהָהִרים,  ַמע קֹול עֹוֶלה ִמּבֵ ִנׁשְ

ר ָלנּו,  ַסּפֵ ה עֹוד ּתְ "ַאּתָ

ֵאיְך ֶזה ָהָיה." 

"ִמי ֶזה ָהָיה?!" 

ה ִנּצֹוָדה.  ֵעיֵני ַחּיָ חֹוֵריֶהן, ּכְ ֲערֹוָתיו ַהּבֹוְדדֹות ָסְמרּו, ְוֵעיָניו ִהְתרֹוְצצּו ּבְ יו ָנְקׁשּו, ׂשַ ּנָ ֶהְחִויר אֶֹזן ָהָמן, ׁשִ

"ִמי ֶזה ָהָיה?!  

ִעְצרּו, ְיָלִדים!" 

ַקד אֶֹזן ָהָמן,  ּפָ

א ַהּקֹול. ֵעיָניו ֶאת ֶהָהִרים, ְלַזהֹות, ֵמַאִין ּבָ ֲעַדִין סֹוֵקר ּבְ

ה.  יסֹו ַמְצֵלָמה ְקַטּנָ הּוא הֹוִציא ִמּכִ

כּו!  "ַחּיְ

ְך.  ה ֲעֵליֶכם, ְלַחּיֵ ֲאִני ְמַצּוֶ

מּוָנה.  ַלח ְלהֹוֵריֶכם ּתְ ִנׁשְ

י.  ּלִ ֶפר ׁשֶ ֵבית ַהּסֵ ִכים ּבְ ֶהם, ְמַחּיְ ּלָ ָלִדים ׁשֶ ים, ִלְראֹות, ֵאיְך ַהּיְ ֵהם ִיְהיּו ְמֻרּצִ

ה, ִהּנֵ

יִֹפי... 

ְך ָיֶפה ְיָלִדים."  ְלַחּיֵ

כּו.  ָלִדים לֹא ִחּיְ ַהּיְ

ְרצּוִפים ְו"קּוקּו ִריקּו".  אֶֹזן ָהָמן, ֵהֵחל ַלֲעׂשֹות ָלֶהם, ּפַ

ט  ַמּבָ יָטה ּבֹו ּבְ ִהּבִ ְרָטה, ׁשֶ ם, חּוץ ִמּבַ ּלָ ֱאֶמת ִלְצחֹק. ּכֻ ה, ֵהֵחּלּו ּבֶ ּטֶ ּתַ עֹוָלם לֹא ָראּו ֶאת אֶֹזן ָהָמן ִמׁשְ ּמֵ ָלִדים, ׁשֶ ַהּיְ

ַעם ַאַחת.   ֵעיַנִים, ֲאִפּלּו ּפַ ִלי ְלַמְצֵמץ ּבָ נֹוֵקב, ּבְ

ֶרְך לֹא ָזָזה.  ְיָלה ָיַרד, ָהִיינּו ֲעֵיִפים ְוַהּדֶ ַהּלַ

ה  ה הֹוֵלְך, ִאם ַאּתָ ַאּתָ ׁשֶ ָבר, ְולֹא ָיכְֹלּתָ ָלַדַעת, ּכְ ָמִחים, ָהיּו אֹותֹו ּדָ ים, ָהֵעִצים ְוַהּצְ ּתִ ל ַהּבָ ִרים, ּכָ ֻבּגָ ִעיר ַהּמְ ּבְ

ם.  ִמְתַקּדֵ

ָבר ָלמּות,  "ָעִדיף ּכְ

ה,"  ָפֵרְך ַהּזֶ ע ַהּמְ ּסָ ּמַ יְך ְוִלְצעֹד, ְללֹא סֹוף, ּבַ ר ְלַהְמׁשִ ֵמֲאׁשֶ

י ְלַעְצִמי.  ִמְלַמְלּתִ
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יד, אֶֹזן ָהָמן,"  ּגִ "ּתַ

ָכה,  ֲחׁשֵ ְרָטה ּבַ ל ּבַ ַמע קֹוָלּה ָהַרְך ׁשֶ ִנׁשְ

ים?"  ָגִדים, ֵהם הֹוְלִכים ֵעיֻרּמִ ֵהם הֹוְלִכים ִלְקנֹות ּבְ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ּפַ ֵדִלים, ָאז ּבַ ָלִדים ּגְ ּיְ "ֵאיְך ֶזה ׁשֶ

ה ַהּפֹוָנה  קֹול ַיְלּדָ יֹוֵתר, ּכְ ים ּבְ ֶפׁש ָהֲעֻמּקִ ן ַעל ֵמיְתֵרי ַהּנֶ ר, ְוִנּגֵ ָכה ָהָיה ֻמּכָ ֲחׁשֵ ל אֶֹזן ָהָמן, ַהּקֹול ּבַ ְלּבֵ ְלֶרַגע ִהְתּבַ

ּה.  ֶאל ִאּמָ

ַח.  ֵ ַרם לֹו ְלִהְתַקּשׁ ְוָקא ֶזה, ּגָ ֲאָבל ּדַ

"לֹא!" 

ָצַוח אֶֹזן ָהָמן. 

טּויֹות.  "ֵאיֶזה ׁשְ

ׁש ָלֶהם."  ּיֵ ָגִדים ׁשֶ ִאים ִעם ַהּבְ ֵהם ּבָ

ֵדִלים, "ֲאָבל ֵהם ּגְ

ָגִדים לֹא ַמְתִאיִמים ָלֶהם,"  ָאז ַהּבְ

אֹל,  ְרָטה ִלׁשְ יָכה ּבַ ִהְמׁשִ

ַעם ִראׁשֹוָנה,  "ָאז ּפַ

ים."  ִבים ָלֶלֶכת ֵעיֻרּמִ ֵהם ַחּיָ

"ָאה... 

ְך!"  ּלָ ֵאָלה ׁשֶ ְ ֲאִני ֵמִבין ֶאת ַהּשׁ

ָצַוח אֶֹזן ָהָמן. 

ם רֹוִאים,  "ַאּתֶ

ֲאִני ֵמִבין ְיָלִדים! 

ָגִדים."  ים אֹותֹו, ּוֵמָאז, ַרק ַמְחִליִפים לֹו ּבְ יׁשִ ַעם ִראׁשֹוָנה, ַמְלּבִ ה, ָאז ּפַ ם יֹוְדִעים, ָהִאיְכָסה ַהּזֶ ינֹוק נֹוָלד, ַאּתֶ ּתִ ׁשֶ ּכְ

"לֹא," 

ְרָטה,  ֲעָסה ּבַ ּכָ

ָגִדים?  ַעם ִראׁשֹוָנה, ֵאיְך הּוא הֹוֵלְך ִלְקנֹות ּבְ ֵדל, ָאז ּפַ הּוא ּגָ ׁשֶ ה לֹא ֵמִבין, ֲאָבל ּכְ "ַאּתָ

ינֹוק נֹוָלד ֵעירֹם."  ּתִ ֲאִני יֹוַדַעת ׁשֶ

י!  י, ּדַ "ּדַ

ֶהם. ַרק  ּלָ ְלדּוִתּיֹות ׁשֶ ֵאלֹות ַהּיַ ְ לּום. ֲאִני לֹא ֵמִבין ֶאת ַהּשׁ ה יֹוֵתר, ֵהם לֹא ְמִביִנים ּכְ ָלִדים ָהֵאּלֶ ֲאִני לֹא ָיכֹול ִעם ַהּיְ

ִרים.  ֲהפְֹך ֶאְתֶכם ִלְמֻבּגָ ּיַ טּויֹות ֵמָהרֹאׁש. ֶזה ָמה ׁשֶ ְ ֵסֶבל ְוִעּנּוִיים יֹוִציאּו ָלֶכם ֶאת ַהּשׁ

בֹות.  ּצֵ ָברֹות, מּול ַהּמַ ֵבית ַהּקְ ֲאִני ֶאְקׁשֹר ֶאְתֶכם ְלִגְבָעה ּבְ

ַחד.  מּותּו ִמּפַ ְיָלה, ּתָ ּלַ ם, ּבַ ׁשָ

ֶכם,  ּבָ ֶלד ׁשֶ ַהּיֶ ּוְכׁשֶ

ַחד,  ָימּות ִמּפַ

תֹוְכֶכם,  ֵאר ּבְ ָ ִיּשׁ

ר."  ֻבּגָ ַרק ַהּמְ
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פֹות ֶאת ֶהָהִרים ְוזֹוְרמֹות  ָכה, ְמַלּטְ ֲחׁשֵ יעֹות ְלָאְזֵנינּו ּבַ ִתים, ֵהֵחּלּו ַמּגִ ָלִדים ַהּמֵ ָלִדים ְוַהַחּיֹות, ֵמֶאֶרץ ַהּיְ ִיְללֹות ַהּיְ

ַצְמֶרֶרת ֶאת ָהעֹור.  ְעּגּוִעים ֵליִלית, ַהּמְ מּוִזיַקת ּגַ ָלִדים, ּבְ ל ֶאֶרץ ַהּיְ אֹות ֶאת ּכָ ָחִלים, ְמַמּלְ ִעם ַהּנְ

"ָהא..." 

ל אֶֹזן ָהָמן,  ַמע ְצחֹוקֹו ׁשֶ ִנׁשְ

ם ׁשֹוְמִעים,  "ַאּתֶ

ֲאִני ׁשֹוֵמַע?  ֶאת ָמה ׁשֶ

ים,  ַתּנִ ִלים ּכְ ם ְמַיּלְ ּלָ ּלֹא ָרצּו ִלְגּדֹל. ּכֻ ָלִדים ׁשֶ ַמַעת, ַהּיְ ָעיֹות ִמׁשְ ַנֵהל, ִעם ּבְ ְלחּו ְלאֶֹזן ָהָמן, ַהּמְ ׁשְ ּנִ ָלִדים ׁשֶ ל ַהּיְ ּכָ

ו ַעל ַהּכֹל.  ִמְצַטֲעִרים ַעְכׁשָ

י ַחּיֹות ֵהן ַיְלדּוִתּיֹות.  י, ּכִ ָהַרְגּתִ ְוָכל ַהַחּיֹות ׁשֶ

ָנב,  ּזָ ׁש ּבַ ּכֵ ֶלב ְמַכׁשְ ֵאיְך ּכֶ

ל ֶצֶמר,  ּדּור ׁשֶ ֵחק ִעם ּכַ ֵאיְך ָחתּול ְמׂשַ

ר.  ִאּלּו ַהּכֹל ֻמּתָ ַמִים, ּכְ ָ ּשׁ ֵאיְך ִצּפֹור ָעָפה ָלּה ּבַ

י,  ֲאִני ֶהְחַלְטּתִ

ים ָלֶזה ֵקץ."   ָלׂשִ
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ִתים ָלִדים ַהּמֵ ֶאֶרץ ַהּיְ

ה.  חֹות ָקׁשָ ָתה ָלנּו ֲחָוָיה, לֹא ּפָ ע ָהִעּנּוִיים, ִחּכְ ם ַמּסַ ּיֵ ִהְסּתַ ׁשֶ ּכְ

ָברֹות. קֶֹדם  ֵבית ַהּקְ ְבָעה ּבְ ב ַעל ּגִ ּצַ ּנִ ֲחָבִלים ְלֵעץ ָעבֹות, ׁשֶ רּו אֹוָתנּו ּבַ ע, ָקׁשְ ּסָ ּמַ ּוּו אֹוָתנּו ּבַ ּלִ אֶֹזן ָהָמן, ְוַהּמֹוִרים ׁשֶ

ֲחָבִלים.  נּו, ְסִביב ָהֵעץ, ּבַ ּלָ רּו ֶאת ּכֻ ְך ָקׁשְ ב, ְוַאַחר ּכָ ַדִים ֵמֲאחֹוֵרי ַהּגַ רּו ָלנּו ֶאת ַהּיָ ָקׁשְ

ָלִדים,"  "ֵעץ ַהּיְ

ִצְחֵקק אֶֹזן ָהָמן, 

ם אֹוָתנּו.  ֵדי ְלַצּלֵ ה ְצָעִדים ְלָאחֹור, ּכְ ּמָ ּוָפַסע ּכַ

לּו,  ְגּדְ ּתִ ׁשֶ "ּכְ

ָנבֹוא ִלְקטֹף ֶאְתֶכם," 

ֲהָנָאה.  ר לֹו ּבַ ִזּמֵ

"מֹוִרים! 

ה ֵהֵבאִתי ְסַמְרטּוִטים,  ה, ִהּנֵ ם ֶאת ַהּפֶ ִלְסּתֹם ָלֶהם ּגַ

ַאֶחֶרת, 

ִתים ְלֶעְזָרה."  עֹוד ִיְקְראּו ַלּמֵ

יז ְסִביֵבנּו,  ִרּקּוד ַעּלִ ו אֶֹזן ָהָמן ְוַהּמֹוִרים ָנְתנּו ָיַדִים, ּוָפְתחּו ּבְ ַעְכׁשָ

ִרים: ֵהם ׁשָ ׁשֶ ּכְ

ִרים, ָאנּו ָאנּו ְמֻבּגָ

ׂשֹוְנִאים ֲאַנְחנּו ְיָלִדים,

אֹותֹו ִנְפּגֹׁש, ְוָכל ֶיֶלד ׁשֶ

ְנָפֵרק לֹו ֶאת ָהרֹאׁש.

י,"  ּלִ לֹום ֲחמּוִדים ׁשֶ "ׁשָ

ָברֹות.  ית ַהּקְ ל ּבֵ ְיָלה ׁשֶ ַכת ַהּלַ ֶחׁשְ לֹום, ֵמָרחֹוק, ְוֶנֱעַלם ִעם ַהּמֹוִרים ּבְ נֹוֵפף ָלנּו אֶֹזן ָהָמן ְלׁשָ

ֶקט ָנַפל ָעֵלינּו.  ׁשֶ

ל.  ִתים, ִהְפִסיקּו ְלַיּלֵ ָלִדים ַהּמֵ ֲאִפּלּו ַהּיְ ָהָיה ִנְדֶמה, ׁשֶ

ֵרנּו.  ֲערֹוֵתינּו, ְוַהּקֹר ָחַדר ִלְבׂשָ ַעם ֶאת ׂשַ י ּפַ ָהרּוַח ִהְרִטיָטה ִמּדֵ
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"ַהּכֹל ֲחָויֹות," 

ַמן,  ַמְענּו אֹותֹו ִמּזְ ּלֹא ׁשָ נֹוִני, ׁשֶ ִמְלֵמל ַמּתָ

ֶפה, ָמֵלא ְסַמְרטּוִטים.  ּבְ

"לֹא רֹוָצה יֹוֵתר ֲחָויֹות," 

ֶפה ָחסּום.  יָנה ּבְ יּפִ ָלה ּפִ ִיּלְ

ּיֹוֵתר, ֲאִני לֹא רֹוָצה ֲחָויֹות."  ַעת, ׁשֶ ּבַ "ֲאִני ִנׁשְ

ָלִדים.  ֵני ֶאֶרץ ַהּיְ ל יֹום ָחָדׁש, ָעַמד ְלַהְפִציַע ַעל ּפְ ַחר ׁשֶ ם, ְוׁשַ ַמִים ְלַדּמֵ ָ ִעים, ֵהֵחּלּו ַהּשׁ ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ית ַהּסֵ ֵמַעל ּבֵ

ָלִדים,  ֶאֶרץ ַהּיְ "ּבְ

ִעים,"  ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ֵבית ַהּסֵ אֹותֹו ָמקֹום, ּבְ ֶמׁש זֹוַרַחת ְוׁשֹוַקַעת ּבְ ֶ ַהּשׁ

י ְלַעְצִמי.  ְנּתִ ִצּיַ

ִתים,  ָלִדים ַהּמֵ ֶאֶרץ ַהּיְ "ּבְ

ָאִרים, ָלֶנַצח ְיָלִדים,"  ָלִדים ִנׁשְ ַהּיְ

יָה.  ָחַסם ֶאת ּפִ ד ׁשֶ ֶרְך ַהּבַ ִמְלְמָלה ַמְרָטה ּדֶ

ֶלד, ּוַמֲחַלת  ם ַהּיֶ ל ַאַחת ִהְתנֹוֵסס ׁשֵ ְבָעה. ַעל ּכָ ִרים, ִנְפְרׂשּו ְסִביב ַהּגִ טּוִרים ְיׁשָ רֹות ּבְ בֹות, ְמֻסּדָ בֹות, ַמּצֵ ַמּצֵ

ּה ָלָקה.  ּבָ ְלדּות ׁשֶ ַהּיַ

ֲעמּום.  ִ אֶֹרן ֵמת ִמּשׁ

ְלדּות.  ְעּגּוִעים ַלּיַ רֹון ֵמָתה, ִמּגַ ׁשָ

ַחד.  ַחר ֵמת ִמּפַ ׁשַ

ְקָרנּות.  ַמְעָין ֵמָתה ִמּסַ

אּוִרי ֶנְחַנק ֵמַאֲהָבה. 

ָנה ּוֵמָתה.  ּקְ ָרה, ִהְזּדַ ּגְ ָנה ִהְתּבַ ּדָ

ר ּבֶֹקר,  ם ְולֹא ִהְתעֹוֵרר ְלִמְסּדַ ֵעֶדן ִנְרּדַ

ְועֹוד ָועֹוד. 

ָבה,  ֶהן. ְלָכל ַמּצֵ ּלָ ֵני ָהֶאֶבן ׁשֶ כֹות ִעם ּפְ בֹות ְמַחּיְ ּצֵ ַהּמַ י ְלַהְבִחין, ׁשֶ ָכה, ִהְתַחְלּתִ לּו ַלֲחׁשֵ ֵעיַני ִהְתַרּגְ ו, ְלַאַחר ׁשֶ ַעְכׁשָ

ָבר. ּוֶבֱאֶמת,  ִדּיּוק אֹותֹו ַהּדָ ָרֵאיָנה, ּבְ ן ּתֵ ּלָ ּכֻ יד, ׁשֶ אֶֹזן ָהָמן ִהְקּפִ יָה, ֲאִפּלּו ׁשֶ ְחּתֶ ָהָיה ָקבּור ּתַ ֶלד ׁשֶ ל ַהּיֶ ִנים ׁשֶ ָהיּו ַהּפָ

ִנים.  ָ ֶהן ִסיָמֵני ַהּשׁ רּו ּבָ ְך ַיְלדּוִתּיֹות, ְולֹא ִנּכְ ל ּכָ ִנים ָהיּו ּכָ ַהּפָ

יפּו ֶאת רֹאׁש  ָרִחים ִהּקִ ּלֹו, ָאַהב. ַהּפְ ָבה ָהְיָתה ׁשֶ ּצֵ ַהּמַ ֶלד, ׁשֶ ַהּיֶ ָרִחים ׁשֶ ָרִחים ׁשֹוִנים. ּפְ ְדלּו, ּפְ ָבה, ּגָ ִביב ְלָכל ַמּצֵ ִמּסָ

ֶדת.  ל יֹום ֻהּלֶ ָרִחים ׁשֶ ֶכֶתר ּפְ ּלֹו, ּכְ ְך ׁשֶ ַחּיֵ ָהֶאֶבן ַהּמְ

ָלִדים  ם ָעלּו ּוָבאּו קֹולֹות ַהּיְ רּוִרים יֹוֵתר. ִאּתָ ִעים, ַנֲעׂשּו, ּבְ ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ית ַהּסֵ ֶמׁש ֵמַעל ּבֵ ֶ ּדּור ַהּשׁ ְמּדּוֵמי ּכַ ּדִ

ּלֹא  זֹאת, ׁשֶ רּוַח, ּכָ ְלֶסֶלת ּבָ בֹות ּוִמְסּתַ ּצֵ ְלָוה, ּבֹוַקַעת ִמן ַהּמַ ָרה ׁשַ מּוִזיַקת ֲחִליִלים ְקסּוָמה, רֹוַגַעת ּוַמׁשְ ְוַהַחּיֹות, ּכְ

ַמְענּו ֵמעֹוָלם.  ׁשָ

ית,"  ָלִדים ָהֲאִמּתִ "זֹו ֶאֶרץ ַהּיְ

ֲעָסִני,  ִמְלֵמל ּכַ
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יו.  חּוס ִמּפִ ד ַהּדָ יְנַתִים ְלָהִסיר ֶאת ַהּבַ ִהְצִליַח ּבֵ ׁשֶ

ָלִדים."  ֶאְמַצע ֶאֶרץ ַהּיְ ׁש ּבְ ִתים, ַמּמָ ָלִדים ַהּמֵ ר ֶאת ֶאֶרץ ַהּיְ ְחֵרר ֶאת ָיַדי, ֲאַצּיֵ ֲאׁשַ ׁשֶ "ּכְ

"ְיָלִדים ָלֶנַצח. 

ֲארּו ְיָלִדים,  ָ ּשׁ ִמיד ּתִ ִביֵלנּו, ּתָ ׁשְ ּבִ

ָבר ִנְהֶיה ְזֵקִנים,"  ֲאַנְחנּו, ּכְ ֲאִפּלּו ׁשֶ

ְך.  ְרָטה ֶאל ּתֹוְך ַהחֹׁשֶ ה ּבַ ָלֲחׁשָ

ְפתּו ֶאת ָיֵדינּו ְוַרְגֵלינּו, ְללֹא הֹוִעיל. אֶֹזן ָהָמן  ּכָ ִרים ַהֲחָזִקים ׁשֶ ׁשָ ְחֵרר ֶאת ַהּקְ ָכל ּכֹוחֹו, ְלׁשַ ל ֶאָחד ּבְ ינּו ׁשּוב, ּכָ ִנּסִ

מֹו ָלאסֹו.  ִקים יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ּכְ יָרם, ֵהם הֹוְלִכים ּוִמְתַהּדְ ים ְלַהּתִ ַנּסִ ּמְ ׁשֶ ּכְ ִרים, ׁשֶ ְקׁשָ ר אֹוָתנּו ּבִ ָקׁשַ

"ֶנְלָיה! 

ֶנְלָיה! 

יִלי אֹוָתנּו!"  ַהּצִ

ָכה.  ל ַמְרָטה, קֹוֵרַע ֶאת ַהֲחׁשֵ ֵעת קֹוָלּה ׁשֶ ַמע ּכָ ִנׁשְ

יָה  ְחֵרר ֶאת ּפִ ִהיא ִהְצִליָחה ְלׁשַ

חּוף ְלתֹוכֹו,  ָהָיה ּדָ ד ׁשֶ ִמן ַהּבַ

ָלִדים,  ַער ֶאֶרץ ַהּיְ ָנה ֶאת קֹוָלּה ֶאל ֵעֶבר ׁשַ ּוְ ּכִ

ָבה ְוָקְרָאה:  ְוׁשָ

"ֶנְלָיה! 

ֶנְלָיה! 

ּבֹוִאי ַמֵהר!" 

ִרים  ֻבּגָ ָלִדים ַהּמְ ָלִדים, ָזַקף ֶאת ָאְזֵני ַהּיְ ל ֶאֶרץ ַהּיְ ֵני ּכָ ל ַעל ּפְ ְלּגֵ ל ַמְרָטה, ַהּקֹוֵרא ְלֶנְלָיה ְלֶעְזָרה, ִהְתּגַ קֹוָלּה ׁשֶ

ה ְלֵהָרֵדם, ְללֹא ֲחלֹומֹות ַמְפִחיִדים.  ּסָ ּנִ ל אֶֹזן ָהָמן, ׁשֶ ְעּתֹו ׁשֶ ַחת, ְוִהְטִריף ֶאת ּדַ ּכַ ְעּגּוִעים ִנׁשְ מּוִזיַקת ּגַ ּכְ

"ֶנְלָיה! 

ֶנְלָיה!" 

ל ַמְרָטה,  ַמע ׁשּוב קֹוָלּה ׁשֶ ִנׁשְ

יִלי אֹוָתנּו!  "ַהּצִ

ִתים, ְקׁשּוִרים ּוְמַפֲחִדים."  ָלִדים ַהּמֵ ֶאֶרץ ַהּיְ ֲאַנְחנּו ּבְ

ֶקט.  ָהָיה ׁשֶ

ָלִדים.  ל ֶאֶרץ ַהּיְ ָחִלים ׁשֶ ין ֶהָהִרים, ּוְבתֹוְך ֲערּוֵצי ַהּנְ ָרה אֹותֹו ּבֵ ָאה ֶאת ַהּקֹול ּוִפּזְ ָהרּוַח ָנׂשְ

ְמִהירּות ֲעצּוָמה,  ָרה, ּבִ ּטָ ם ֶאל ַהּמַ ְתַקּדֵ ַכּדּור רֹוֶבה ַהּמִ ב רּוַח ּכְ ַ ָכה, ַמּשׁ ין ַהחֹוֵתְך ֶאת ַהֲחׁשֵ ַסּכִ ב רּוַח ּכְ ַ ּוִפְתאֹום, ַמּשׁ

ג ֵמַהר ְלַהר.  ָחִלים, ְוׁשּוב ְמַדּלֵ ֲערּוֵצי ַהּנְ ֶרְך ּבַ ס ּדֶ ָבעֹות, ְמַפּלֵ ו הּוא ָנע ַעל ַהּגְ ַעְכׁשָ

ֶקט.  ׁשּוב ׁשֶ

ָלִדים, ּוַמֲאִזין ָלרּוַח.  הּו ְמַרְחֵרַח, עֹוֵמד ַעל רֹאׁש ָהָהר, ׁשֹוֵלַח ֶאת ַאּפֹו ָהָרטֹב ֵמַעל ֶאֶרץ ַהּיְ ו ִמיׁשֶ ַעְכׁשָ
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ימֹוֶתיָה ִמְתָקְרבֹות ֵאֵלינּו,  ַמְענּו ֶאת ְנׁשִ ָ ּשׁ ׁשֶ רּור ּכְ נּו, ֶזה ָהָיה ּבָ ּלָ ָהְלָאה, ָהְלָאה, ַאֲחֵרי ָהֵריַח, זֹאת ָהְיָתה ֶנְלָיה ׁשֶ

ֶפת.  עֹוָלם ֵאיָנּה ִמְתַעּיֶ ּלְ ָיה ׁשֶ ָצַצת ֶאֶנְרּגְ ֶבת ַהחּוָצה, ִהיא ּדֹוֶהֶרת, ּפְ ְרּבֶ ּתַ רֹות ַוֲאהּובֹות ִעם ָלׁשֹון ִמׁשְ ימֹות ֻמּכָ ְנׁשִ

ִמיד ַעל ֶהָחֶזה, זֹוֵהר.  ח ָלּה ּתָ ּנָ ָבן ׁשֶ ר ַהּלָ ְרּפַ ְלֶפַתע ֶנֶעְצָרה, ֶנֶעְמָדה ַעל ַאַחד ֶהָהִרים, ְוַהּפַ

ֵנס.  י ָהָרֶזה, ָנַתן ָלּה ְלִהּכָ ּבִ ֹוֵמר, ַהּדֻ ו ַהּשׁ ָלִדים, ְוַעְכׁשָ ַער ֶאֶרץ ַהּיְ ׁשַ ַכְחנּו אֹוָתּה ּבְ ָ ּשׁ נּו, ׁשֶ ּלָ זֹאת ָהְיָתה ֶנְלָיה ׁשֶ

ֵנס, ִאם לֹא ָלּה?  ן ְלִהּכָ ְלִמי ִיּתֵ

נּו.  ל ֶאָחד ֵמִאּתָ ָהְיָתה ַיְלדּוִתית יֹוֵתר ִמּכָ נּו, ׁשֶ ּלָ ְלֶנְלָיה, ַהּגּוָרה ׁשֶ

עֹוד ִנּתּור ֶאָחד, 

עֹוד ִזּנּוק, 

יָה ַהַחּדֹות.  ּנֶ ׁשִ ֶהֶרף ַעִין ּבְ עּו ּכְ ּסְ ְוַהֲחָבִלים ׁשֻ

"ֶנְלָיה! 

ָחִקים,"  ו ְזַמן ְלִמׂשְ ֵאין ַעְכׁשָ

י ָלּה,  ָאַמְרּתִ

ְמָחה,  ׂשִ ָתה ִלְקּפֹץ ָעֵלינּו ּבְ ּסְ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ִריְך ַלֲעזֹר ָלֶהם."  ּצָ אן ֲהמֹון ְיָלִדים ְוַחּיֹות, ׁשֶ "ֵיׁש ּכָ

"ֲאָבל ֵאיְך?" 

ְיָלה.  ֲאלּו ַיְלֵדי ַהּלַ ׁשָ

ֵרד.  ִריְך ַלֲעזֹר ָלֶהם ְלִהּפָ ּצָ ֶבת, ׁשֶ ִהיא חֹוׁשֶ ֶעֶצב, ׁשֶ ַמְרָטה ָאְמָרה ּבְ

לֹום ָהַאֲחרֹון, ְולֹא ֲאַנְחנּו.  ָ ידּו ֶאת ַהּשׁ ֵהם ַיּגִ ׁשֶ

יקּו,  ּלֹא ִהְסּפִ הּו, ׁשֶ ֶ אּוַלי ֵהם רֹוִצים לֹוַמר, עֹוד ַמּשׁ

ְך,  ְוַאַחר ּכָ

ִתים.  ָלִדים ַהּמֵ ַער ֶאֶרץ ַהּיְ רּו ֶאת ׁשַ ֵהם ִיְסּגְ ׁשֶ

ָלִדים.  ָכל ִסּפּור ֶאֶרץ ַהּיְ ָרִאיִתי ֶאת ֶנְלָיה ֲעצּוָבה, ּבְ ִחיָדה, ׁשֶ ַעם ַהּיְ זֹאת ָהְיָתה ַהּפַ

לֹום ְיָלִדים,  "ׁשָ

לֹום ַחּיֹות ֲחמּודֹות,"  ׁשָ

ָקָראנּו, 

לֹום.  ְוַגם ֶנְלָיה, ָנְבָחה ָלֶהם ְלׁשָ

ינּו.  ו ִחּכִ ַעְכׁשָ

לֹום.  ידּו ָלנּו ׁשָ ָלִדים ְוַהַחּיֹות ַיּגִ ַהּיְ קֹום, ַעד ׁשֶ י הֹוָרַאת ַמְרָטה, ָהָיה ָאסּור ָלנּו ְלִהְתַרֵחק ִמן ַהּמָ ַעל ּפִ

ְך,  חֹׁשֶ ינּו ּבַ ִחּכִ

ינּו,  ְוִחּכִ

ַסְבָלנּות...  עֹוד ְקָצת ּבְ

מַֹע:  ָאז ִהְתַחְלנּו ִלׁשְ

לֹום,    "ׁשָ

לֹום,"  ׁשָ

ָבִרים.  ְקעּו ִמן ַהּקְ ּבָ ִויָבבֹות ַחּיֹות, ׁשֶ
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חֹות ְמֻפָחִדים.  חֹות ּכֹוֲאִבים ְוַגם ּפָ חֹות ּבֹוִכים, ּפָ ים, ּפָ ים ַוֲעֻנּגִ ָהיּו ֵאּלּו קֹולֹות ַרּכִ

ה.  ִלי ְלהֹוִסיף ִמּלָ ָברֹות, ּבְ ית ַהּקְ ִנינּו ְלָאחֹור, ְוָיָצאנּו ִמּבֵ ּפָ

ַער, ֶנֶעְצָרה ַמְרָטה ְלֶרַגע. ַ ְלַיד ַהּשׁ

"ְלָהִניף ָיד ַמְעָלה!" 

ְקָדה.  ּפָ

ִעים.  ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ית ַהּסֵ ֶמׁש ָהעֹוָלה ֵמַעל ּבֵ ֶ נּו ֵהַרְמנּו ָיד, ְלֵעֶבר ַהּשׁ ּלָ ּכֻ

ַבע!"  ָ "ְלִהּשׁ

הֹוְרָתה. 

ְענּו:  ּבַ נּו ִנׁשְ ּלָ ּכֻ

"ָאנּו, 

ָלִדים,  ֶאֶרץ ַהּיְ ָלִדים ָהַאֲחרֹוִנים ּבְ ַהּיְ

ִעים,  ּבָ ִנׁשְ

ֵאר ְיָלִדים.  ָ ְלעֹוָלם, ְלעֹוָלם, ְלִהּשׁ

ִרים,  ָבר ְמֻבּגָ ְהֶיה ּכְ ּנִ ׁשֶ ַוֲאִפּלּו ּכְ

נּו,  ּלָ ב ׁשֶ ּלֵ ּבַ

ִמיד,  ּתָ

ֵאר ְיָלִדים."      ָ ִנּשׁ

"ֶרַגע! 

ַכְחנּו אֹותֹו,"  ָ ּשׁ ֲאָבל ֵיׁש ִלי ַרְעיֹון ׁשֶ

ִתים.  ָלִדים ַהּמֵ ם, ִמחּוץ ְלֶאֶרץ ַהּיְ ּלָ י ֶאת ּכֻ ָעַצְרּתִ

ְבָעה."  ם, ָלֵעץ, ַעל ַהּגִ ְמקֹוֵמנּו, ׁשָ ל אֶֹזן ָהָמן, ְוִלְקׁשֹר אֹוָתּה ּבִ ה ׁשֶ ּבָ "ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ּבֻ

ל אֶֹזן ָהָמן.  ּגֶֹדל, ׁשֶ ת ַקׁש, ּבַ ּבַ ֵהַכּנּו ּבֻ

ִנים,  ָרה ֶאת ַהּפָ ָלָגָנה ִצּיְ ּבָ

יָבה ָלּה ָיַדִים ְוַרְגַלִים,  לֹוָנה ִהְרּכִ ְלּגֵ ּגַ

ֲאָבִנים,  ָאה ֶאת ָהרֹאׁש ּבַ ְרָטה ִמּלְ ּבַ

ל אֶֹזן ָהָמן,  ֲעָסִני ָהָיה ַאְחַראי ַעל ָהאֶֹזן ׁשֶ ּכַ

ּלֹו,  ן לֹא ׁשֶ ן ְוׁשֵ ן ּכֵ ֵ ְטּפּוִטית, ַעל ַהּשׁ ּפִ

ְצעֹוִני הֹוִסיף לֹו ַאף ָאדֹם,   ּפִ

ב מּוֵלנּו.  ְואֶֹזן ָהָמן ְלִתְפֶאֶרת ִנּצַ

ֶפר  ית ַהּסֵ ָעה ְמֻפֶחֶדת ַעד ָמֶות, צֹוֶפה ְלֵעֶבר ּבֵ ָניו ַהּבָ ַעל ּפָ ׁשֶ ם, ּכְ ַאְרנּו אֹותֹו ׁשָ ְבָעה. ִהׁשְ ַעל ַהּגִ ְרנּו אֹותֹו ָלֵעץ ׁשֶ ָקׁשַ

ִעים,  ּגָ ים ְמׁשֻ ַחּיִ

ְוצֹוֵעק: 

ילּו!" "ַהּצִ
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ל אֶֹזן ָהָמן.  ָנתֹו ׁשֶ אֹותֹו ַלְיָלה, ָנְדָדה ׁשְ ּבְ

ָבה, ּוְבָצֳהלֹות  ְרּכָ ּלֹו, ָעָלה ַעל ַהּמֶ ֶבת ָהרּוחֹות ׁשֶ עֹוְפִפים ְלֶמְרּכֶ ָלִדים ַהּמְ ה ַעל ַהּמֹוִרים, ִלְרּתֹם ֶאת ַהּיְ הּוא ִצּוָ

עֹוְפִפים.  ָלִדים ַהּמְ ּיְ ְמָחה ִהְצִליף ּבַ ׂשִ

ִתים!  ָלִדים ַהּמֵ "ָקִדיָמה ְלֶאֶרץ ַהּיְ

ְיָלה.  ְרָטה, עֶֹפר ְוַיְלֵדי ַהּלַ ל ַמְרָטה, ּבַ ֶבל ׁשֶ ם ַהּסֵ ִלְראֹות ֵאיְך ִמְתַקּדֵ

ָקִדיָמה! 

ֶקט."  ׁשֶ ַרק ִאם ֶאְרֶאה אֹוָתם סֹוְבִלים, אּוַכל ִליׁשֹן ּבְ

ֵאָליו  ְצִליָלה, ֶאל ֵעֶבר ָהֵעץ ׁשֶ ַמִים ּבִ ָ ִתים, ְוָיְרָדה ֵמַהּשׁ ָלִדים ַהּמֵ ה ִסיבּוִבים ֵמַעל ֶאֶרץ ַהּיְ ּמָ ֶבת ָהרּוחֹות, ָחָגה, ּכַ ֶמְרּכֶ

ָלִדים.  ָהיּו ְקׁשּוִרים ַהּיְ

ִרים,  ֻבּגָ ָלִדים ַהּמְ ל ַהּיְ ָמם ׁשֶ יָאה ֶאת ּדָ ִהְקּפִ ְמָעה ְצָעָקה ַמְחִריָדה ׁשֶ ַחר ָעָלה, ִנׁשְ ַ ַעּמּוד ַהּשׁ ׁשֶ אֹותֹו ּבֶֹקר נֹוָרא, ּכְ ּבְ

ִתים.  ָלִדים ַהּמֵ ְפֵתי ַהּיְ ְוֶהֶעְלָתה ִחּיּוְך ַעל ׂשִ

אֶֹזן ָהָמן לֹא ֶהֱאִמין ְלַמְרֵאה ֵעיָניו. 

ה.  ּבָ ב ִלְפֵני ַהּבֻ הּוא ִנּצַ

"ֲאִני אֶֹזן ָהָמן!" 

ָצַעק, 

ְוֶהֱעִניק ָלּה ְסִטיָרה. 

ם ְלַעְצמֹו,  ד ָסַטר ּגַ ִמּיָ

י.  ֱאֶמת, ּוִמיהּו אֶֹזן ָהָמן ָהֲאִמּתִ ִלְראֹות, ְלִמי ּכֹוֵאב ּבֶ

ה,  ּבָ ַטר ַלּבֻ ּסָ ׁשֶ ּכְ

ד,  ּיָ ִטיָרה ּבַ ֲאָבה לֹו ַהּסְ ּכָ

ַטר ְלַעְצמֹו,  ּסָ ּוְכׁשֶ

ִחי.  ּלֶ ִטיָרה ּבַ ֲאָבה לֹו ַהּסְ ּכָ

ר,  ּקֵ הּוא ְמׁשַ רּור ֲעבּורֹו, ׁשֶ ֶזה ָהָיה ִסיָמן ּבָ

ַאֶחֶרת, לֹא ָהָיה ּכֹוֵאב לֹו. 

ה:  ל ַמּכָ ּבֵ ּקִ ִמיד ָנַהג לֹוַמר, ְלֶיֶלד, ׁשֶ ּתָ

יַע ְלָך."  ָהָיה ַמּגִ ְלּתָ ֵמֱאלֹוִהים ֶאת ָהעֶֹנׁש ׁשֶ "ִקּבַ

ֲחַמת ַזַעם, ְוָרָצה ְלָפֵרק אֹוָתּה,  ה ּבַ ּבָ ֵער ַעל ַהּבֻ ו ִהְסּתַ ַעְכׁשָ

ד ָעַצר,  ֲאָבל ִמּיָ

ְוָצַעק: 

ְחִזיקּו אֹוִתי!"  "ּתַ

ֵדי ִלְבּדֹק ִמי ּדֹוֵבר ֱאֶמת.  ָבר, ּכְ ְצָטֵרְך ַלֲעׂשֹות ְלַעְצמֹו ֶאת אֹותֹו ַהּדָ ּיִ י ָיַדע ׁשֶ ּכִ

ָלִדים  יַע ֶאת ַהּיְ ּבִ ְבּתֹו ְוִהׁשְ סֹוד. הּוא ָחַזר ְלֶמְרּכַ ה ּבְ ֲעׂשֶ מֹר ֶאת ִסּפּור ַהּמַ קֹום, ְוִלׁשְ ֵלט ִמן ַהּמָ אֶֹזן ָהָמן ֶהְחִליט ְלִהּמָ

ָבר.  עֹוְפִפים, לֹא ְלַגּלֹות ּדָ ַהּמְ
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ֲחָזָרה!"  ד ּבַ "ִמּיָ

ָכל ּכֹוחֹו,  ָצַוח ּבְ

יט ְלָאחֹור,  ׁש ְלַהּבִ חֹוׁשֵ

ל.  ְלּבֵ ן ִיְרֶאה ֶאת ַעְצמֹו ָקׁשּור, ְוִיְתּבַ ּפֶ

י,  ה לֹא אֶֹזן ָהָמן ָהֲאִמּתִ "ַאּתָ

ף,"  ֻזּיָ ה אֶֹזן ָהָמן ַהּמְ ַאּתָ

ָפֵתינּו.  ֶבת ָהרּוחֹות ְוֶהֶעְלָתה ִחּיּוְך ַעל ׂשְ ִעים, ָרְדָפה ַאֲחֵרי ֶמְרּכֶ ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ית ַהּסֵ ְצָאה ִמּבֵ ּיָ ִהְדֲהָדה ְקִריָאה ׁשֶ

ִמיִמים  ן ִליָלִדים, הּוא ָהָיה ּתֹוֵפס ְיָלִדים ּתְ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ל אֶֹזן ָהָמן ְלֵבית ַהּסֵ ים ְלַאַחר ׁשּובֹו ׁשֶ עֹוד ָיִמים ַרּבִ

ֶפר,  ית ַהּסֵ רֹון ּבֵ ִמְסּדְ ּבְ

ְוׁשֹוֵאל אֹוָתם: 

י?"  ֲאִני אֶֹזן ָהָמן ָהֲאִמּתִ "ָנכֹון ׁשֶ

ָלִדים,  ַהּיְ

ְדֵהָמה, לֹא ָענּו,  ֵמרֹב ּתַ

ְבָעַתִים.  ל ֶאת אֶֹזן ָהָמן ׁשִ ְלּבֵ ְוֶזה ּבִ
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ַיַער ַהּמֹוְצִצים

ַמְענּו ֶאת אֶֹזן ָהָמן צֹוֵעק:  ֶרְך ְלַיַער ַהּמֹוְצִצים, ׁשָ ּדֶ ּבַ

ְחִזיקּו אֹוִתי!  "ּתַ

ְחִזיקּו אֹוִתי!"  ּתַ

ה אֹותֹו:  ֲעָסִני ִחּקָ ּכַ

ְחִזיקּו אֹוִתי!"  ְחִזיקּו אֹוִתי! ּתַ "ּתַ

יו נֹוֵטף רֹק, ְוָיָדיו מּוָנפֹות ַמְעָלה.  ּפִ ׁשֶ ּכְ

ָיָדיו.  ְצעֹוִני ָקַפץ ֵמֲאחֹוָריו, ְוֶהְחִזיק אֹותֹו ּבְ ּפִ

ו הּוא  ַצֲעֵדי ִרחּוף ֶאל ֵעֶבר ַיַער ַהּמֹוְצִצים. ַעְכׁשָ ִנים, הֹוֶלֶכת ּבְ ֲחֵקי ַהּבָ ִמׂשְ ְרָטה ָצֲעָדה ִראׁשֹוָנה, לֹא ִמְתַעְנֶיֶנת ּבְ ּבַ

ֶמׁש  ֶ ּשׁ ָטמֹות נֹוְצצֹות, עֹוְטפֹות ֶאת ָהֵעִצים ּבַ ָטמֹות, ּפְ ְצָבָעיו ּוְבמֹוְצָציו, ּפְ ְמלֹוא ֲהָדרֹו, ָעִדין ּבִ ִנְפַרׂש מּוֵלנּו ּבִ

קּוף.                                         ֶון ׁשָ ֲעִניָקה ָלֶהן ּגָ ְבִהיָקה, ַהּמַ ַהּמַ

"ֶזהּו ַיַער ַהּמֹוְצִצים," 

ְרָטה,  ְתָחה ּבַ ּפָ

ה.  ֵדי לֹא ְלַהְפִסיד ַאף ִמּלָ נּו ִהְצטֹוַפְפנּו ְסִביָבּה, ּכְ ְוֻכּלָ

ָכל  ְראּו, מֹוְצִצים ּבְ ּכֹולֹות, ַעל ָהֵעִצים. ּתִ ּכֹולֹות, ֶאׁשְ אן צֹוְמִחים ַהּמֹוְצִצים, ֶאׁשְ ַמע ָעָליו. ּכָ "ֵאיֶזה ֶיֶלד לֹא ׁשָ

ָדִלים:  ָבִעים, ּוְבָכל ַהּגְ ַהּצְ

ּבֹוִנים ִויֵרִחים ִמּסּוִגים ׁשֹוִנים,  ָרִחים, ּדֻ טּוחֹות ַוֲעֻגּלֹות, ִעם ִעּטּוֵרי ּפְ ָטמֹות ׁשְ יִליקֹון ְוַהּגּוִמי ְלִמיֵניֶהם, ּפְ מֹוְצֵצי ַהּסִ

ּלֹא ֵיְלכּו  ֶרת ׁשֶ ְרׁשֶ ׁשַ ׁשּוִרים ּבְ ִרים, מֹוְצִצים ַהּמֹוְדִדים חֹם, מֹוְצִצים ַהּקְ עֹות ַהְחָזָקה ּוְבִלי, מֹוְצִצים ְמַזּמְ ִעם ַטּבְ

ִסים ּומֹוְצִצים ֲחָלִקים.  ה, מֹוְצִצים ְמֻחְסּפָ ְטָמה ַחּמָ ְטָמה ָקָרה ְוָכֵאּלּו ִעם ּפִ ְלִאּבּוד, מֹוְצִצים ִעם ּפִ

ר,  ֵמׁש, ְלָהִריַח, ּוְבִעּקָ ל ֶיֶלד ָיכֹול ָלַגַעת, ְלַמׁשְ ל ֲעֵצי ַהּמֹוְצִצים. ּכָ ִקים ֶאת ּכָ ַער, ּוַמׁשְ ּיַ ְוַנֲהרֹות ָהרֹק סֹוְבִבים ּבַ

ל ַהּמֹוְצִצים.  ן ָהֵעֶדן ׁשֶ ִלְמצֹץ ֶאת ַטַעם ּגַ

ִלים ִמן  ׁשֵ ַלל ֵריחֹות ּוְצָבִעים. ִויָלִדים קֹוְטִפים מֹוְצִצים ּבְ ׁשְ ים ַעל ָהֵעִצים ּבִ ּוְבבֹוא ָהָאִביב, ּפֹוְרִחים מֹוְצִצים ֲחָדׁשִ

ל ָהָאֶרץ."  ִאים ֶאת ּכָ ִרים ּוְמַמּלְ ָהֵעִצים, ְוֶחְלָקם נֹוׁשְ

ָרִחים ָקסּום.  ַגן ּפְ ָעה ּבְ ה ַהּנָ ַיְלּדָ ּלֹא ִלְדרְֹך ַעל ׁשּום מֹוֵצץ, ּכְ ּה, ִנְזֶהֶרת ׁשֶ ְרָטה, ֵאיְך ִהיא ּפֹוַסַעת ְלִאּטָ ּבַ ֵהַצְצנּו ּבְ

ָלה ְלׁשֹוָנּה ְלָאחֹור,  ְלּגְ ָאנּו ֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים ִלְראֹות. ִהיא ּגִ ָבִרים ׁשֶ ִהיא רֹוָאה ּדְ רּור ׁשֶ ֵעיֶניָה ָהיּו ְמצָֹעפֹות, ְוָהָיה ּבָ

ו, ֲאִפּלּו אֶֹזן  ְלָוה ְורַֹגע. ַעְכׁשָ ל ׁשַ עֹוָלם ׁשֶ מֹוָה, ּוָפַסְענּו ּבְ ינּו ּכָ ַתֲענּוג. ָעׂשִ ּה ּוָמְצָצה אֹוָתּה ּבְ ִהְצִמיָדה אֹוָתּה ְלִחּכָ

ֵרג  ּתָ ִהׂשְ יַח מֹוְצִצים ׁשֶ ְרָטה, ִנְזָהִרים לֹא ִלְדרְֹך ַעל ׁשּום ׂשִ ְכנּו ִלְצעֹד ַאֲחֵרי ּבַ יק. ִהְמׁשַ י ַמּזִ ָהָמן ִנְרָאה ָרחֹוק ּוִבְלּתִ



107

ָפה מֹוֵצץ,  ַעם ִלּטְ י ּפַ בֹוד ּוְבִסּפּוק. ִמּדֵ ִיְרַאת ּכָ ין ְיָלֶדיָה ּבְ א טֹוָבה, ַהּפֹוַסַעת ּבֵ ִאּמָ ַער ּכְ ּיַ ְסָעה ּבַ ְרָטה ּפָ ַעל ָהֲאָדָמה. ּבַ

ינּו  ְרָטה מֹוֵצץ, ָעַצְרנּו ַאֲחֶריָה ְוִנּסִ ה ּבַ ְמׁשָ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ל ַיַער ַהּמֹוְצִצים. ּכְ ֵני ּכָ ּה ַעל ּפְ ְרָתה ֶאת ִחּנָ ַאֵחר, ְוִהׁשְ ָנְגָעה ּבְ

ע ֶקֶסם  ה ְמאֹוד ֵיׁש, אֹותֹו ַמּגַ א ְמֻנּסָ ַרק ְלִאּמָ ָתה. ָהְיָתה ָלּה ְיכֶֹלת ִלּטּוף ׁשֶ ִהיא ָעׂשְ ִדּיּוק ֶאת ָמה ׁשֶ ַלֲעׂשֹות ּבְ

ע ָהָיה  ּגָ ת ֶיֶלד. ַהּמַ ְמִחּצַ ִנים ַרּבֹות ּבִ ַרק מֹוֵצץ ָיכֹול ְלָהִבין, ְלַאַחר ׁשָ ְך, אֹוָתּה ֲאִמיַרת ּתֹוָדה ׁשֶ ַהּגֹוֵרם ְלמֹוֵצץ ְלַחּיֵ

יָרה אֹוָתּה  ְטָמה, ַמּכִ ב ַהּפִ ַעל ּגַ ה ׁשֶ ְמָחה ּוְבִליָטה ְקַטְנַטּנָ ל ַנְקּבּוִבית, ּגֻ ִהיא ֶנֱעֶצֶרת ַעל ּכָ י ְוַרְך, ִנְדֶמה ָהָיה ׁשֶ ִאּטִ

יָרה ָלּה ּתֹוָדה. ּוַמּכִ

 

ר ָהָיה  ִאי ֶאְפׁשָ ְמֻיָחד, ׁשֶ ִית ַרְך ּבִ ּה. ֶזה ָהָיה ּבַ ּלָ ֵבית ַהּמֹוְצִצים ׁשֶ ָבה ּבְ ְרָטה ָהְיָתה ַהּמֹוָרה ְלמֹוְצִצים. ִהיא ָיׁשְ ּבַ

ִטיִחים  ְ ְרָצפֹות, ַהּשׁ ירֹות, ַהּמִ ָרט ּבֹו: ָהָרִהיִטים, ַהּקִ ל ּפְ ּלֹו ָהָיה ֲעׂשּוי מֹוְצִצים. ּכָ י ּכֻ ירֹות, ּכִ ל ּבֹו ַמּכֹות ֵמַהּקִ ְלַקּבֵ

יר ְוִצְבעֹוִני.    ֵסיַפס מֹוְצִצים ָעׁשִ בּו, ִמּפְ ירֹות, ֻהְרּכְ ַעל ַהּקִ מּונֹות ׁשֶ נֹורֹות, ַהּכֹל ִנְבָנה ִמּמֹוְצִצים. ֲאִפּלּו ַהּתְ ְוַהּמְ

ל  ין ּכָ ַיַער ַהּמֹוְצִצים, ִמּבֵ ד, ּבְ ִפיָה. ִהיא ִזֲהָתה אֹותֹו ִמּיָ יל ּבְ ּמֹוֵצץ ַהּפִ ׁשֶ ְרָטה הֹוִפיָעה, ּכְ עּור ָהִראׁשֹון, ּבַ ִ ַלּשׁ

ל קֹולֹות. ּה, ִמּתֹוְך ֵעֶרב ַרב ׁשֶ ִכי ַיְלּדָ ַזָהה ֶאת ּבְ א ַהּמְ ִאּמָ ים, ּכְ ַהּמֹוְצִצים ָהַרּבִ

ְך:  ְרָטה ּכָ ְתָחה ּבַ ֵבית ַהּמֹוְצִצים ּפָ עּור ָהִראׁשֹון ּבְ ִ ֶאת ַהּשׁ

ַאֵחר. ְוִאם ַחס ְוָחִליָלה ָהַלְך ַהּמֹוֵצץ  יֹוֵתר, אֹותֹו לֹא ַיְחִליפּו ְלעֹוָלם ּבְ "ְלָכל ֶיֶלד, ֵיׁש ֶאת ַהּמֹוֵצץ ָהָאהּוב ָעָליו ּבְ

עֹוָלם."    י אֹותֹו ֲהִכי ָאַהב ּבָ ֶלד יֹום ָוַלְיָלה ְולֹא ֵיָרַגע, ּכִ ה ָעָליו ַהּיֶ ְלִאּבּוד, ִיְבּכֶ

"מֹוֵצץ," 

ְרָטה,  יָכה ּבַ ִהְמׁשִ

ֶאֶרץ  ט ּוַמְפִליג ּבְ ה ׁשָ ֶלת ַלֵחְך, ְוַאּתָ ְלּגֶ ׁשֹון ִמְתּגַ ָלִדים. ָהֵעיַנִים ּבֹוהֹות ְלֶמְרֲחֵבי ָהֵאיְנסֹוף, ַהּלָ ַער ְלֶאֶרץ ַהּיְ ַ "הּוא ַהּשׁ

ָדה.  ל ַאּגָ ּה ַהּכֹל ָנע ְלַאט, ּוֵמַעל ַלּכֹל ְמַרֵחף ֵצל ָקסּום ׁשֶ ּבָ ׁשֶ

ַנּסּו."  ה, ּתְ ִהּנֵ

ַחר לֹו.  ּבָ ְרָטה, ֶאת ַהּמֹוֵצץ ׁשֶ ָלִדים ִהְכִניס ְלִפיו, ְלִפי הֹוָרַאת ּבַ ל ֶאָחד ֵמַהּיְ ּכָ

הֹוְלכֹות, ַאט-ַאט  ְרָחִבים. עֹוד ְקָצת ִחּיּוְך, ּוְמִציצֹות ֲעֻמּקֹות ׁשֶ יהּו עּוף ַלּמֶ ָאז ִהְתַרֵחב ַהִחּיּוְך, ְוָהֵעיַנִים ִהְגּבִ

ף ֶאת ַהֵחְך, ּוִמי ָחׁש ֶאת  ׁשֹון ַמְעָלה ּוְמַלּטֵ ל ֶאת ַהּלָ ֶרְך. ִמי ְמַרֵחף ּוִמי ּתֹוֶהה, ִמי ְמַגְלּגֵ ֶלד יֹוֵצא ַלּדֶ ְוׁשֹוְככֹות, ְוַהּיֶ

ל ָהרּוַח.  ִעים ׁשֶ ע ָיָדּה ַהּנָ ַמּגַ

יר ֶאת ֶזה?"  "ֵאיֶזה ֶיֶלד לֹא ַמּכִ

ְרָטה,  ֲאָלה ּבַ ׁשָ

ן ִליָלִדים.  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ֵבית ַהּסֵ ה ּבְ הּוֵתנּו ָהֲאֻרּכָ ׁשְ ּכַֹח, ּבִ ְקנּו ִלׁשְ ָבר ִהְסּפַ ּכְ ָמה ׁשֶ ְרנּו, ּבְ נּו ִנְזּכַ ְוֻכּלָ

ֶלד."  י ַהּיֶ ָחְזָקה ֶאת ַהּמֹוֵצץ ִמּפִ ְך ּבְ א אֶֹזן ָהָמן ּומֹוׁשֵ ַבת ַאַחת, ּבָ ו, ּבְ "ַעְכׁשָ

יפּות ֶאת ַהּמֹוְצִצים.  ַתּקִ יֶהם ּבְ ָכה ִמּפִ ָלִדים, ּוְלַתְדֵהָמָתם, ָמׁשְ ין ַהּיְ ְרָטה ָעְבָרה ּבֵ ּבַ

ִליל.  בֹוָתיו ּכָ ּנֹות ַמְחׁשְ ּתַ ד ִמׁשְ ֶלד, ִמּיָ י ַהּיֶ ּמֹוִציִאים ֶאת ַהּמֹוֵצץ ִמּפִ ֶרַגע ׁשֶ "ּבְ

ָפָניו.  עֹוָלם ָקסּום ִנְנָעל ּבְ

אֹותֹו ִיְזּכֹר, ֲאָבל ֵאָליו לֹא ָיבֹוא. 

ו ׁשּוב,  ַעְכׁשָ

ַמִים.  ָ יטּו ַלּשׁ ה, ְוַהּבִ ה ֶאת ַהּמֹוֵצץ ַלּפֶ ׁשָ ַבּקָ ַהְכִניסּו ּבְ



108

ם רֹוִאים?"  ֵכֶלת ַאּתֶ ֵאיֶזה ֶצַבע ּתְ

"ַרְך," 

ָקְרָאה ִלְכלּוִכית. 

בֹות."  ִעם מֹוֵצץ, ֵאּלּו לֹא אֹוָתן ַמְחׁשָ ִמים ֵלב, ׁשֶ ם ׂשָ ֶפר, ַאּתֶ ֵבית ַהּסֵ ן אֹו ּבְ ּגַ ֶכם ּבַ ּלָ בּו ַעל ַהֲחֵבִרים ׁשֶ "ִחׁשְ

חֹות ּכֹוֲעִסים,"  "ֵהם ּפָ

ֲעָסִני.  ָקַפץ ְוָקָרא ּכַ

ָכה ֶזה ִעם מֹוְצִצים,"  ֶצַבע ָורֹד ְמַרֵחף ִעם נֹוְצִצים, ּכָ הּוא ּבְ ִמים ֵלב, ׁשֶ ם ׂשָ יף ֶאְתֶכם, ַאּתֶ ּקִ ֲאִויר ַהּמַ "ִהְתּבֹוְננּו ּבָ

ָבה ָעֶליָה.  ּצְ ּנִ ַמת ַהּמֹוְצִצים ׁשֶ יר, ֵמַעל ּבָ ה ְלַהְסּבִ ַטּנָ ְרָטה ַהּקְ יָכה ּבַ ִהְמׁשִ

ָעקֹות, ַרּכֹות ּוְנִעימֹות יֹוֵתר." ָמעֹות ַהּצְ ֶנת ָצֲעָקה ַעל ֵאיֶזה ֶיֶלד, ָאז ִעם מֹוֵצץ, ִנׁשְ ּנֶ "ְוִאם ַהּגַ

ה,"  ּפֶ ל עֹוד ֵיׁש ִלי מֹוֵצץ ּבַ ת ִלי ִאם צֹוֲעִקים ָעַלי, ּכָ ֶעֶצם ָמה ִאְכּפַ "ּבְ

ִני.  ּקַ יב ַמְמּתַ ֵהׁשִ

ְצעֹוִני,"  "ּפִ

ְרָטה,  ְנָתה ֵאָליו ּבַ ּפָ

ַצע:  ל ּפֶ ֶלד, ְמַקּבֵ ּיֶ ׁשֶ יַע יֹוֵתר, ּכְ "ָמה ַמְרּגִ

מֹוֵצץ, אֹו אֶֹזן ָהָמן?" 

"מֹוֵצץ, מֹוֵצץ," 

ל.  ְלּבֵ ִלי ְלִהְתּבַ ד, ּבְ ְצעֹוִני ִמּיָ ָעָנה ּפִ

ל אֶֹזן ָהָמן,  ל ְנאּוָמיו ׁשֶ ֵני ּכָ ִמיד ֶהֱעִדיף ֶאת ַהּמֹוֵצץ ַעל ּפְ ה, הּוא ּתָ ל ַמּכָ ֶלד ָהָיה ְמַקּבֵ ּיֶ ׁשֶ נּו, ֵאיְך ּכְ ּלָ ְרנּו ּכֻ ָאז ִנְזּכַ

ה  ן עֹוׂשֶ ּמֹוֵצץ, ּכֵ ִמיד ָטֲענּו, ׁשֶ ָלִדים ּתָ חֹות. ַהּיְ ְכַאב ּפָ ּיִ ה ׁשֶ ּמֹוֵצץ, לֹא עֹוׂשֶ לּום, ְוׁשֶ ה ּכְ ִאם ּבֹוִכים, לֹא יֹוֵצא ִמּזֶ ׁשֶ

ַע ֶאת אֶֹזן ָהָמן.  ּגֵ חֹות, ְוֶזה ׁשִ ְכַאב ּפָ ּיִ ׁשֶ

לֹוָנה,"  ְלּגֵ "ּגַ

ְרָטה,  ֲאָלה ּבַ ׁשָ

ַתע,  בַֹחן ּפֶ ו יֹוֵתר ּכְ ֶזה ִנְרָאה ַעְכׁשָ

ְמְיִני, ֶיֶלד ָרץ...  "ּדַ

ה,  ּפֶ ו, מֹוֵצץ ּבַ יִמי לֹו, ַעְכׁשָ ׂשִ

ָמה ַאּתְ רֹוָאה?" 

רּור,"  "הּוא ָרץ ַאֶחֶרת, רֹוִאים ֶאת ֶזה ּבָ

חֹון,  ִבּטָ לֹוָנה ּבְ ְלּגֵ יָבה ּגַ ֵהׁשִ

ְוָקא ָנִעים לֹו ָלרּוץ." ְך, ּדַ ל ּכָ ֶלד לֹא ֵמִזיַע ְולֹא סֹוֵבל ּכָ ְקִלילּות יֹוֵתר. ַהּיֶ "הּוא ְמַרֵחף יֹוֵתר, ּבִ
ים.  ְרָגִעים ָקׁשִ ְכרֹונֹות ַהּטֹוִבים, ֲאִפּלּו ּבִ ַבת ַהּזִ ם ֵמִביא ִזְכרֹונֹות טֹוִבים. הּוא ּפֹוֵתַח ֶאת ּתֵ ְדעּו ָלֶכם ְיָלִדים, מֹוֵצץ ּגַ "ּתֵ

תֹו?  ה לֹו ַעל ִמּטָ ה, ָעֵיף ְוכֹוֵאב, ּוִמי ְמַחּכֶ ְיָתה ָחבּול ּוֻמּכֶ ב ַהּבַ ֶלד ְלֵביתֹו ְלַאַחר יֹום ְרצּוף ְקָרבֹות, הּוא ׁשָ ב ַהּיֶ ה ׁשָ ִהּנֵ

ִלי ְרׁשּותֹו, ֲאִפּלּו ֶסְנִטיֵמֶטר ֶאָחד?  ז, ּבְ ּזָ ִלי ׁשֶ ה לֹו ּבְ ִנים? ִמי ִחּכָ ְמאֹור ּפָ ְך ֵאָליו ּבִ ִמי ְמַחּיֵ

ִמיד."  ה לֹו ּתָ ה לֹו, ִויַחּכֶ ה לֹו, ְמַחּכֶ ִחּכָ ֲהלֹא ֶזה ַהּמֹוֵצץ ָהָאהּוב ִמּכֹל, ׁשֶ

עּוָרּה ָהִראׁשֹון.  ְרָטה ֶאת ׁשִ ָמה ּבַ ְך ִסּיְ ּכָ
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ָקק,"  ִרים, קֹוְרִאים ְלֶזה, ּפְ ֻבּגָ "ַהּמְ

ּה. ּלָ יל ׁשֶ מֹוֵצץ ַהּפִ יַמת ַהּמֹוְצִצים ּוְמַנְפֶנֶפת ּבְ ִני ְלמֹוְצִצים, עֹוֶמֶדת ַעל ּבִ ֵ עּור ַהּשׁ ִ ְרָטה ֶאת ַהּשׁ ְתָחה ּבַ ּפָ

ַלְסִטיק אֹו ּגּוִמי ַמְצִחיק.  ִביָלם, ֶזה ֲחִתיַכת ּפְ ׁשְ "ּבִ

ָלִדים."  י ְלֶאֶרץ ַהּיְ ַער ָהֲאִמּתִ ַ ל מֹוֵצץ, ֶזהּו ַהּשׁ ְכחּו ַטֲעמֹו ׁשֶ ּלֹא ׁשָ ָלִדים, ׁשֶ ִביֵלנּו ַהּיְ ׁשְ ֲאָבל ּבִ

ְרָטה, ֻמְקָסִמים.  ל ּבַ עּוֶריָה ׁשֶ ׁשִ ְבנּו ּבְ ָיׁשַ

אר. ִהיא ֶהְרֲאָתה  ּוָ ְנֵטר ְוַעל ַהּצַ ַחת ַלּסַ ִחי, ִמּתַ ְטָמה ַעל ַהּלֶ ל ַהּפִ ר ׁשֶ ָעּה ַהּקַ ּגָ ָדה אֹוָתנּו, ֵאיְך ֵלָהנֹות, ִמּמַ ִהיא ִלּמְ

ָרִטים.  ל ַהּפְ ָרִטים ׁשֶ ָרִטים, ְוַעל ַהּפְ גּות ַעל ַהּפְ ֵדי ִהְתַעּנְ ִים ְוָלָאְזַנִים, ְוַהּכֹל, ּתֹוְך ּכְ ָלנּו, ֵאיְך ְלַהְכִניס מֹוֵצץ ָלַעְפַעּפַ

ל:  ְלָמׁשָ

הּוא,  ים אֹותֹו ֵהיָכן ׁשֶ ר ׁשּוב, ָלׂשִ ְהֶיה ֶאְפׁשָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ר לֹו ְלִהְתָקֵרר, ּכְ ם, ָצִריְך ְלַאְפׁשֵ ִחי ְוִהְתַחּמֵ ּלֶ ַגע ּבַ ּנָ מֹוֵצץ ׁשֶ

ְוָלחּוׁש ֶאת ַרֲעַנּנּותֹו. 

ין ְיָלָדיו."  הֹוֶרה ָאמּור ִלְנהֹג ּבֵ מֹו ׁשֶ ְויֹון, ּכְ ׁשִ ם ּבְ ֻכּלָ הּוא ִיְנַהג ּבְ ה מֹוְצִצים, ְוׁשֶ ּמָ ָכל ֶיֶלד ִיְהיּו ּכַ ּלְ ן, חֹוָבה ׁשֶ "ַעל ּכֵ

ֻיָחד לֹו,"  "ְלָכל מֹוֵצץ, ֵיׁש ֶאת ָהֵריַח ַהּמְ

ְרָטה,  יָכה ּבַ ִהְמׁשִ

יִליקֹון.  "ֵריַח ַהּגּוִמי, אֹו ֲאִפּלּו ֵריַח ַהּסִ

ִמים ָיִמיָמה.    עֹוֶתיָך, ִמּיָ ע ֶאְצּבְ ֶרת ְלַמּגַ ּכֶ ת ַהִחְסּפּוס, ַהּמֻ ְרּגַ לֹוַמר, ּדַ חּוִדי לֹו. ּכְ ע ַהּיִ ּגָ ְלָכל מֹוֵצץ, ֵיׁש ֶאת ַהּמַ

ם אֹותֹו." ג ּגַ ר ַלֲהִריָמּה ַעד ָלַאף, ּוְלַעּנֵ ֶאְפׁשָ ַעת, ׁשֶ ּבַ חּו ֶאת ַהּמֹוְצִצים ִעם ַהּטַ ּכְ ׁשְ ְוַאל ּתִ

ם.  ּיֵ ִני ָעַמד ְלִהְסּתַ ֵ עּור ַהּשׁ ִ ַהּשׁ

ה,  ְפָלא ַהּזֶ ַדל ַיַער ַהּמֹוְצִצים ַהּנִ ֲאָדָמה, ּגָ מּוִנים ּבָ ּמֹוְצָציו ַהּטְ ּמִ ָברֹות ְלמֹוְצִצים, ׁשֶ ית ַהּקְ יָרה ָלנּו ֶאת ּבֵ ְרָטה ִהְזּכִ ּבַ

תֹוכֹו.  ָאנּו ִנְמָצִאים ּבְ ׁשֶ

יֹוֵתר ֲעֵלי ֲאָדמֹות,"  קֹום ֶהָעצּוב ּבְ "ֶזה ַהּמָ

ִהיא ָאְמָרה. 

ָלִדים, לֹא  ָנה. ְוֵאיְך ַהּיְ ּקָ לּו, ִנְקְרעּו, ְוֵאין ָלֶהם עֹוד ּתַ נּו, ּבָ ְ ִהְתַיּשׁ ֶבִכי ַרב ּוִבְדָמעֹות, מֹוְצִצים ׁשֶ ם ִנְטָמִנים, ּבְ "ׁשָ

ִביָלם."  ׁשְ ַהּמֹוְצִצים ָהֵאּלּו ָעׂשּו ּבִ ל ָמה ׁשֶ ׁשֹוְכִחים ֶאת ַהּמֹוְצִצים ָהֵאּלּו ְלעֹוָלם, ְוֶאת ּכָ

ֵהִבין  ׁשֶ אֶֹזן ָהָמן לֹא ִיְרֶאה אֹותֹו. ּכְ ֵדי ׁשֶ ָתּה, ּכְ ִמּטָ א ּבְ ּה ִהְתַחּבֵ ּלָ יל ׁשֶ ָלִדים, ֵאיְך מֹוֵצץ ַהּפִ ְרָטה ְלָכל ַהּיְ ָרה ּבַ ָאז ִסּפְ

ְרָטה  ּבַ י ָיַדע, ׁשֶ ְיָלה, ְלַבד, ְלַיַער ַהּמֹוְצִצים, ּכִ ּלַ ֶרְך ּבַ ל ַהּדֶ ָתּה, ָהַלְך ּכָ ְחזֹר ְלִמּטָ ָבר לֹא ּתַ ְרָטה ּכְ ּבַ יל, ׁשֶ מֹוֵצץ ַהּפִ

ם.  ׂש אֹותֹו ׁשָ ַחּפֵ ּתְ

יִחים אֹוָתם, ְולֹא  ּנִ ּמַ ֵאר ֵהיָכן ׁשֶ ָ ָלל, מֹוְצִצים אֹוֲהִבים ְלִהּשׁ ֶדֶרְך ּכְ י ּבְ ה, ּכִ ְקֶרה ַהּזֶ ה ָנִדיר הּוא ַהּמִ ּמָ ה, ּכַ יׁשָ ְרָטה ִהְדּגִ ּבַ

ם.  א ְלַקְחּתָ ְך לֹו, ּבָ ּיָ ַהּמֹוֵצץ ׁשַ ֶלד, ׁשֶ ַהּיֶ ָלזּוז, ַעד ׁשֶ

ּה, ַחי.   ּלָ יל ׁשֶ ְמָחה, ִלְפּגֹׁש ֶאת מֹוֵצץ ַהּפִ ה ִהיא ׂשָ ְוַכּמָ

ַרק ֲאַנְחנּו ָיכְֹלנּו  ֶזה, ׁשֶ ְכָנַסִים. ּכָ ּמִ ַתח ָקָטן ּבַ יס ִעם ּפֶ נּו, ּכִ ְרָטה, ְלָכל ֶאָחד ֵמִאּתָ ְפָרה ּבַ י ּתָ ִליׁשִ ְ עּור ַהּשׁ ִ ִלְקַראת ַהּשׁ

יס, ְולֹא אֶֹזן ָהָמן.  ד ַלּכִ ְלַהְכִניס ֶאת ַהּיָ

הּוא לֹא יּוַכל ִלְגנֹב ָלֶכם ֶאת ַהּמֹוֵצץ,"  ֵדי ׁשֶ "ֶזה, ּכְ

יָרה.  ִהְסּבִ

ן ִליָלִדים." ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ֵבית ַהּסֵ ָהִיינּו ּבְ ַמן ׁשֶ ל ַהּזְ ְך ּכָ ֶמׁשֶ יל, ּבְ י ֲאִני ַעל מֹוֵצץ ַהּפִ ַמְרּתִ ְך ׁשָ "ּכָ
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ַפס אֹוָתְך ִעם מֹוֵצץ,"  ַעם, אֶֹזן ָהָמן ּתָ "ְוֵאיְך ּפַ

ָרה ַמְרָטה,  ִנְזּכְ

ים."  י ַאּתְ מֹוָרה ְלמֹוְצִצים ִליָלִדים ְקַטּנִ עּור, ּכִ ִ ֶנת ַלּשׁ ֱאֶמת, ְוַאּתְ ַרק ִמְתַאּמֶ ה לֹא ּבֶ ּזֶ "ְוַאּתְ ָאַמְרּתְ לֹו, ׁשֶ

ּבּוד מֹוְצִצים,"  ָלֵלי ּכִ "ּכְ

י.  ִליׁשִ ְ עּור ַהּשׁ ִ ְרָטה ֶאת ַהּשׁ ְתָחה ּבַ ּפָ

ִלי  בּו ֻמְקָסִמים, ּבְ ְרָטה, ְוָיׁשְ ל ּבַ עּור ׁשֶ ִ בּו ַלּשׁ ּנְ ִרים. ֵהם ִהְתּגַ ֻבּגָ ִרים ֵמִעיר ַהּמְ יַע ְיָלִדים ְמֻבּגָ ָבר ֵהֵחּלּו ְלַהּגִ ו ּכְ ַעְכׁשָ

ִאּלּו לֹא ֶהְחִסירּו ַאף  ִטְבִעּיּות ֻמְחֶלֶטת, ּכְ ִרים ּבְ ֻבּגָ ָלִדים ַהּמְ ּה. ִהיא ִהְתַנֲהָגה ַלּיְ ּלָ ׁשֶ יָכה ּבְ ְרָטה ִהְמׁשִ ְלהֹוִציא ֶהֶגה. ּבַ

ׁש ּבֹו.  ּמֵ ּתַ ִמיד ָיְדעּו, ָמה ֶזה מֹוֵצץ, ְוֵאיְך ְלִהׁשְ עּור, ְוֵהם ּתָ ׁשִ

"לֹא ִלְדרְֹך ַעל מֹוֵצץ. 

ׁשּום ָמקֹום.  ּכַֹח מֹוֵצץ, ּבְ לֹא ִלׁשְ

ּלֹא ִיְהֶיה לֹו ַקר.  ִמיָכה, ׁשֶ ׂשְ ְיָלה, ּבִ ּלַ ְלַכּסֹות מֹוֵצץ ּבַ

ַיַחס, ְלמֹוְצִצים ַאִחים.  ַח מֹוֵצץ, ּבְ לֹא ְלַקּפֵ

ה אֹותֹו ָחׁשּוב, ָלֵכן לֹא ְלַהְזִניַח, ְלעֹוָלם, ַאף מֹוֵצץ.  בֹוד, ְועֹוׂשֶ ּמֹוְצִצים אֹותֹו, ֶזה נֹוֵתן לֹו ּכָ מֹוֵצץ אֹוֵהב, ׁשֶ

ִקים. ְ ֶלד ְוַהּמֹוֵצץ ִמְתַנּשׁ ַהּיֶ ֶלד מֹוֵצץ מֹוֵצץ, ֶזה ִסיָמן, ׁשֶ ּיֶ ׁשֶ ּכְ

יב  ִמיד, ֵמׁשִ ם ִמְתַיֲחִסים ֵאָליו, ְוהּוא ּתָ לּוי, ֵאיְך ַאּתֶ ֵמַח, ּכֹוֵעס אֹו ָחֵבר, ַהּכֹל ּתָ מֹוֵצץ, ָיכֹול ִלְהיֹות, ָעצּוב אֹו ׂשָ

ָלֶכם טֹוָבה. 

ּלֹו.  ּמֹוֵצץ ׁשֶ ֶלד ּכֹוֵאב ּבַ ה. ַלּיֶ ל ַמּכָ ֶלד ִקּבֵ ִאּלּו ַהּיֶ ה, ֲהֵרי ֶזה, ּכְ ל ַמּכָ ּמֹוֵצץ ְמַקּבֵ ׁשֶ ּכְ

י ֶזה ּכֹוֵאב לֹו.  ֲעִדינּות, ּכִ מֹוֵצץ, ּבַ ָלַגַעת ּבְ

ִבים ָלַקַחת אֹותֹו ְלרֹוֵפא מֹוְצִצים. ִאם מֹוֵצץ חֹוֶלה, ַחּיָ

ָכל  יר אֹותֹו, ּבְ ּכַֹח אֹותֹו, ְוָלׁשּוב ּוְלַהְזּכִ ִבים ִלְקּבֹר אֹותֹו, ֲאָבל ְלעֹוָלם לֹא ִלׁשְ ִאם, ַחס ְוָחִליָלה, מֹוֵצץ ֵמת, ַחּיָ

נּות."  ּמְ ִהְזּדַ

בּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ו, ּכְ ָנה. ַעְכׁשָ ְרָטה, ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם, מֹוֵצץ ַמּתָ ִרים, ֶהֱעִניָקה ּבַ ֻבּגָ ִרים ְלִעיר ַהּמְ ֻבּגָ ָלִדים ַהּמְ בּו ַהּיְ ָ ּשׁ ִלְפֵני ׁשֶ

ְרָטה –  ָדה אֹוָתם ּבַ ּמְ ּלִ ִפי ׁשֶ עֹוֵתיֶהם ּכְ ֶאְצּבְ ים אֹותֹו ּבְ ְמׁשִ ִכיֵסיֶהם, ְמַמׁשְ יִרים ֶאת ַהּמֹוֵצץ ּבְ ִרים, ַמְסּתִ ֻבּגָ ְלִעיר ַהּמְ

ה  ֲחֵקי ְיָלִדים ֶהְחִליפּו ֶאת ַהּדּוִמּיָ ֶצַבע. קֹולֹות ִמׂשְ ִרים ּבְ ֻבּגָ ל ִעיר ַהּמְ ה, ׁשֶ חֹר ָלָבן ַהּזֶ ָ ּיּור, ַהּשׁ ל ַהּצִ א ּכָ ָהַלְך ְוִהְתַמּלֵ

ים.  א ֶאת ַהחּוׁשִ ָאְזַנִים, ְוֵריַח ָאִביב ּוְפִריָחה ִמּלֵ בּו ְלַהְדֵהד ּבָ ְוׁשָ

ן ִליָלִדים. ָאַהְבנּו  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ ַרְחנּו ִמּבֵ ם ָמה ּבָ ַכְחנּו, ְלׁשֵ ַיַער ַהּמֹוְצִצים, ְוׁשָ ה ְזַמן ּבְ ָהִיינּו ַהְרּבֵ ב ׁשֶ ֲאִני חֹוׁשֵ

עּוֶריָה  יב ְלׁשִ ַע, ּוְלַהְקׁשִ ַבְעּבֵ לֹות ְנַהר ָהרֹק ַהּמְ ֵצל ֲעֵצי ַהּמֹוְצִצים, ְלַמְרּגְ ְטֵחי ַהּמֹוְצִצים, ּבְ ְלֵהָרֵדם ַעל ִמׁשְ

ה הּוא חֹוָבה.    ּפֶ ּמֹוֵצץ ּבַ ׁשֶ ְרָטה, ּכְ ל ּבַ ִקים ׁשֶ ַרּתְ ַהּמְ

ים  ֶפר ַחּיִ ית ַהּסֵ ֶרְך ַהַחּלֹון, ֶאל ֵעֶבר ּבֵ ְרָטה, ֵהִציָצה ַמְרָטה, ּדֶ ל ּבַ עּוֵרי ַהּמֹוְצִצים ׁשֶ ִ ֶאָחד ִמּשׁ ְוָאז, יֹום ֶאָחד, ּבְ

מּוי  ּלֹו, ּדְ ִעים, הּוא ּכֻ ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ית ַהּסֵ ּבֵ ָמה ֵלב, ׁשֶ ִהיא ׂשָ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ִעים, ְוִנְדֲהָמה. זֹאת ָהְיָתה ַהּפַ ּגָ ְמׁשֻ

ֶמׁש.  ֶ דֹול, ַהּפֹוֶנה ֶאל ַהּשׁ מֹוֵצץ ֶאָחד ּגָ

ֶרְך!"  ִבים ָלֵצאת ַלּדֶ "ַחּיָ
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יָרה ָלנּו ַמְרָטה,  ִהְזּכִ

נּו ִהְנַהּנּו, ְללֹא ִהְתַלֲהבּות ְיֵתָרה, ִעם ַהּמֹוְצִצים.  ְוֻכּלָ

ֵענּו. ַמּסָ ה ּבְ ה אֹוָתנּו ֵמַעּתָ ַלּוֶ ּיְ ִפיו, ׁשֶ ּמֹוֵצץ ּבְ ָלִדים, ֶיֶלד ְמֻלְכָלְך ׁשֶ ֶגל ֶאֶרץ ַהּיְ ָרה ֶאת ּדֶ ַמְרָטה ִצּיְ

לֹום ְוִתְקָוה.  ל ׁשָ "מֹוֵצץ, הּוא ֵסֶמל ׁשֶ

ַמן."  ל ַהּזְ ִאם ְלאֶֹזן ָהָמן ָהָיה מֹוֵצץ, הּוא לֹא ָהָיה ְמַחְרֵחר ִמְלָחמֹות ּכָ

ַער ַהּמֹוְצִצים.  ְפַרְדנּו ִמּיַ ּנִ ֵבית ַהּמֹוְצִצים, ִלְפֵני ׁשֶ עּור ָהַאֲחרֹון ּבְ ִ ְרָטה ֶאת ַהּשׁ ָמה ּבַ ְך ִסּיְ ּכָ

ְפָרה  ּתָ ָטן ׁשֶ יס ַהּקָ ּכִ מֹר, ּבַ אֹותֹו, ָהָיה ָעֵלינּו ִלׁשְ ָנה מֹוֵצץ, ׁשֶ ַמּתָ נּו, ּבְ ְרָטה, ְלָכל ֶאָחד ֵמִאּתָ ַער, ָנְתָנה ּבַ ִציָאה ֵמַהּיַ ּיְ ּבַ

ָלנּו, ְלָתִמיד. 

מֹר ֶאְתֶכם,  "ַהּמֹוֵצץ ִיׁשְ

ִמיד ְיָלִדים,"  ּתָ

ִהיא ָאְמָרה. 

קּו לֹו."  ּקְ ְזּדַ ם עֹוד ּתִ "ַאּתֶ

ְתָלה ַעל קֹוָלָרּה.  ּנִ ָנה, ׁשֶ ַמּתָ ָלה מֹוֵצץ ּבְ ם ֶנְלָיה ִקּבְ ּגַ

ֶתק,  תֹוכֹו ָהָיה ּפֶ ּבְ מֹוֵצץ ְמֻיָחד, ׁשֶ

ב:  ְוָעָליו ִנְכּתַ

ְרד,  "ֶנְלָיה ְגרֹוְזּבָ

ִעים,  ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ית ַהּסֵ ּבֵ

ָלִדים".  ֶאֶרץ ַהּיְ
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ּיֹות ְרּבִ ִעיר ַהּבַ

ַיַער  ָהִיינּו ּבְ ַמן ָהָארְֹך, ׁשֶ ל ַהּזְ ְך ּכָ ֶמׁשֶ לּום, ּבְ ַמְענּו ֵמאֶֹזן ָהָמן ּכְ אנּו, ֵאיְך לֹא ׁשָ ּלֵ ָרִכים, ְוִהְתּפַ ְבנּו ַעל צֶֹמת ּדְ ִנּצַ

ַהּמֹוְצִצים. 

ר,"  ַחת ַלּכַ ַטח מֹוֵצץ ִמּתַ ׁש לֹו ּבֶ ּיֵ ְגַלל ׁשֶ "ֶזה ּבִ

יָנה,  יּפִ ָצֲחָקה ּפִ

ׁש ּבֹו."  ּיֵ "ְוהּוא ִמְתּבַ

ֶקט...  ָהָיה ׁשֶ

ָלִדים,"  "אּוַלי הּוא ֶנֱעַלם ֵמֶאֶרץ ַהּיְ

נּוִני.  ִהְרֵהר ַיׁשְ

ּלֹו.  ֶבת ָהרּוחֹות ׁשֶ ֶמְרּכֶ אי יֹוִפיַע ּבְ ֶכף ַוּדַ ַמִים... ּתֵ ָ ְטנּו ַלּשׁ ִהּבַ

נּו.  ה ְלַהּכֹות ּבָ ל ְסָתו ֵהֵחּלָ ֶאְגרֹוף ָקמּוץ, ְורּוַח ׁשֶ רּו ַעְנֵני ְסָעָרה ּכְ אֶֹפק ִהְתַקּדְ ּוֶבֱאֶמת, ּבָ

ָרב.  ּקְ ַח ּבַ ֵאִבים ָהעֹוְמִדים ְלַנּצֵ ֶדֶרְך ַהּזְ ִים ָלרּוַח, ְוֵהִריָמה ֶאת ְזָנָבּה, ּכְ ּנַ ָפה ׁשִ ֶנְלָיה ָחׂשְ

ם ַמְחִליִטים, ְלָאן הֹוְלִכים?"  "ָאז ָמה ַאּתֶ

ְרָטה.  ֲעָסה ּבַ ּכָ

ְצָטֵרף  ּיִ נּו, ְוִאם הּוא רֹוֶצה, ׁשֶ ּלָ ָחק ׁשֶ ׂשְ ּמִ ֵחק ּבַ ַמן ָצִריְך ְלַחּכֹות לֹו. ֲאַנְחנּו ְנׂשַ ל ַהּזְ ּכָ ב ׁשֶ "אֶֹזן ָהָמן, אֶֹזן ָהָמן, חֹוׁשֵ

ֵאֵלינּו, ְוֶזהּו." 

נּו.  ּלָ ׁשֶ יִכים ּבְ ּנּו, ּוַמְמׁשִ ֲאַנְחנּו לֹא ְמַפֲחִדים ִמּמֶ ְרָטה צֹוֶדֶקת, ּוְלָפחֹות, ָעֵלינּו ְלַהְראֹות לֹו, ׁשֶ ּבַ רּור ׁשֶ ָהָיה ּבָ

ּה.  ֵלְך ּבָ ּנֵ תֶֹקף ׁשֶ ַבע ּבְ ִני ּתָ ּקַ ים, ּוַמְמּתַ ּקִ ְמּתַ ֶרְך ָעָפר הֹוִביָלה ְלֵעֶמק ַהּמַ ּדֶ

ֲעמּום.  ִ ר ַהּשׁ ֱחֶצה ַיַחד ֶאת ִמְדּבַ ּנֶ יָעה ְלִכּוּון ַאֵחר, ְוָרְצָתה ְמאֹוד ׁשֶ ְטּפּוִטית ִהְצּבִ ּפִ

ים."  ל ַהַחּיִ י ּכָ ּלֹא ָאַמְרּתִ ל ָמה ׁשֶ יד ֶאת ּכָ יק ְלַהּגִ ם, אּוַכל ְלַהְסּפִ "ׁשָ

ה לֹא הֹוֵגן  ּזֶ ה ׁשֶ ִנים. ְוַכּמָ ל ּבָ ְתָקאֹות ׁשֶ ּפּוִרים ְוַהַהְרּפַ ל ַהּסִ ְמַאס ָלֶהן, ִמּכָ ּנִ ימּו, ׁשֶ נֹות ִהְסּכִ ל ַהּבָ ה, ּכָ ּנָ ֲאָבל חּוץ ִמּמֶ

רֹות,  ו לֹא ְמַוּתְ נֹות ַעְכׁשָ נֹות?! ְוַהּבָ יִלים, ּוָמה ִעם ַהּבָ ּבֹוִרים ּוַמּצִ ִנים ּגִ ִנים, ְוׁשּוב ּבָ ַעם ּבָ ִנים, ְועֹוד ּפַ ִמיד ּבָ ּתָ ׁשֶ

ּיֹות.  ְרּבִ ְורֹוצֹות ָלֶלֶכת ְלִעיר ַהּבַ

ִנים,"  ִנים, ֲאָבל ׁשָ ה יֹוֵדַע ָמה ֶזה ׁשָ "ַאּתָ

ְרָטה מּוִלי,  ָרְטנּו ַמְרָטה ּוּבַ

ִנים.  ְקִריִאים ָלנּו ִסּפּוִרים ַעל ּבָ ּמַ "ׁשֶ
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ּוָבנֹות? 

ָמה, ֵהן לֹא ֲחׁשּובֹות?" 

ָתה ֶאת ַאַחד  ְפִליָאה ְלָאחֹור, ְוָעׂשְ יָה ּבִ ָכה ֶאת ּפִ ה, ָמׁשְ ּדָ ָבָנּה ַהּצִ ָלה ֶאת ֵעיֶניָה ַמְעָלה, ֵהִזיָזה ֶאת ַיׁשְ ְלּגְ ְרָטה ּגִ ּבַ

ּה.  ּלָ ִמים ׁשֶ ְתַעּלְ ִפים ְוַהּמִ ְרצּוִפים ַהּיָ ַהּפַ

ּסֹוף?!"  א ּבַ ה, ִמי ּבָ ּיָ ְלּגִ "ִסיְנֵדֵרָלה ְוׁשִ

ֲעָסה ַמְרָטה,  ּכָ

ִסיְך!  "ַהּנָ

ן,  יֶטר ּפֵ ּוּפִ

ֲהִכי ָחׁשּוב!" 

ְרֶמל, ְוַגם ֶאת "ַהּקֹוֵסם  נּו ַעל ַהּכַ ּלָ ִית ׁשֶ ּבַ ַעם, ִהְקֵראִתי ָלֶהן ּבַ ּפַ ָלאֹות", ׁשֶ ֶאֶרץ ַהּפְ יָסה ּבְ י ָלֶהן ֶאת "ַעּלִ ְרּתִ ִהְזּכַ

ֵמֶאֶרץ עּוץ". 

ּבֹוָרה ִהיא ּדֹורֹוִתי,  ַהּגִ ֲעָסה, ׁשֶ י "ַהּקֹוֵסם ֵמֶאֶרץ עּוץ", ַמְרָטה ּכָ יָסה", לֹא ָהָיה ָלֶהן ָמה לֹוַמר. ֲאָבל ְלַגּבֵ י "ַעּלִ ְלַגּבֵ

ן.  ֶלב טֹוטֹו, הּוא ּבֵ ֲאִפּלּו ַהּכֶ ן. ְוׁשֶ ל ּבֵ ם ׁשֶ ֶפר, "ַהּקֹוֵסם ֵמֶאֶרץ עּוץ", הּוא ׁשֵ ם ַהּסֵ ְוַלְמרֹות ֶזה, ׁשֵ

ה,  ת ַאַחת ְקַטּנָ "ּבַ

דֹוִלים!  ִנים ּגְ ה ּבָ ָוה, ַהְרּבֵ ׁשָ

ּכּוַח,"  ִמים ֶאת ַהּוִ ֶזה ֲאַנְחנּו ְמַסּיְ ּבָ

ִהְכִריָזה ַמְרָטה. 

ים". ֵאִבים ַהּנֹוָרִאּיִ ַתח "ְמָעַרת ַהּכְ ִדּיּוק ְלָאחֹור, ֶאל ֵעֶבר ּפֶ יעּו ּבְ ׁשּו, ֵהם ִהְצּבִ ִנים לֹא ִהְתַרּגְ ַהּבָ

ל אֶֹזן ָהָמן,"  "ֲאָבל זֹוִהי ְמָעַרת ָהִעּנּוִיים ׁשֶ

ִמְלְמָלה ַמְרָטה. 

ן ִליָלִדים."  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ֲחָזָרה ְלֵבית ַהּסֵ ַחת ָלֲאָדָמה, ּבַ "ִהיא מֹוִביָלה ִמּתַ

"ָאז ָמה?" 

י,  ָאַמְרּתִ

ַעם ַאַחת.  ֵעיַנִים, ֲאִפּלּו, ּפַ י ּבָ ְולֹא ִמְצַמְצּתִ

ִנים,"  ָכה ֶזה ּבָ "ּכָ

ָזה ַמְרָטה,  ִהְתַרּגְ

נֹות."  ר ַלּבָ ְהֶיה ָלֶהם ָמה ְלַסּפֵ ּיִ ְתָקאֹות, ׁשֶ ה ַהְרּפַ ַכּמָ ֵדי ִלְזּכֹות ּבְ "ֵהם ַיֲעׂשּו ַהּכֹל, ּכְ

ַתְקנּו.  ׁשָ

ּתֹק.  ִנים ְצִריִכים ִלׁשְ ּבָ ה ָהֶרַגע, ׁשֶ ּזֶ ָיַדְענּו, ׁשֶ

נּו?"  בֹואּו ִאּתָ "אּוַלי ּתָ

ה יֹוֵתר,  ֶדֶרְך ַרּכָ ָתה ַמְרָטה ּבְ ִנּסְ

יף."  ּיֹות, ֶזה יֹוֵתר ּכֵ ְרּבִ "ִעם ּבַ

ְלזּול.  ַקף ַהּזִ נּו, ֲאָבל ֵמֵעיֵנינּו ִנׁשְ ּלָ ִנים ׁשֶ ָפּ ִריר ֶאָחד לֹא ָזז ּבַ ֲאִפּלּו ׁשְ

ן ִליָלִדים?"  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ם לֹא ְמַפֲחִדים ַלְחזֹר ְלֵבית ַהּסֵ "ֲאָבל ַאּתֶ

ים.  ִהּיִ ֲאָגָתּה ָהִאּמָ יֹון ַאֲחרֹון, ְלַהְפִעיל ֶאת ִקְסֵמי ּדַ ִנּסָ ָתה ַמְרָטה, ּבְ ִנּסְ
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ֵסֶדר,"  ְהֶיה ּבְ ּיִ ְרִאי ׁשֶ ְסְמִכי ָעֵלינּו, ּתִ "ּתִ

נּו.  ּלָ ִהְבַטְחנּו ָלּה ּכֻ

ֵחק."  ְגמֹר ְלׂשַ ּנִ ׁשֶ ֵגׁש, ּכְ ל ֶאָחד ֵיֵלְך ְלַדְרּכֹו, ְוִנּפָ "ּכָ

ֵלְך ֶנְלָיה?"  "ְוִעם ִמי ּתֵ

י.  ַאְלּתִ ׁשָ

נּו,"  בֹוא ִאּתָ ת, ִהיא ּתָ "ֶנְלָיה ִהיא ּבַ

נֹות.  ָאְמרּו ַהּבָ

ִמיד, ְוִהיא ָנְבָחה  ָרְכָבה ָעֶליָה ּתָ ִמיד ַקְרִצּיֹות, ּוְלַמְרָטה, ׁשֶ הֹוִציָאה ָלּה ּתָ ְרָטה, ׁשֶ ְמֻיָחד ְלּבַ ֶנְלָיה, ָהְיָתה ְקׁשּוָרה ּבִ

ְמָחה.  ׂשִ ו ּבְ ַעְכׁשָ

ּיֹות.  ְרּבִ ִביׁש ָאפֹר ְלֵעֶבר ִעיר ַהּבַ ְיָלה, ָצֲעדּו ַעל ּכְ ְרָטה ַוֲחֵמׁש ַיְלדֹות ַהּלַ ַמְרָטה, ּבַ

ה  ה ֲעֻמּקָ ִקּדָ ָמה אֹוָתן ּבְ ָמה, ְוִקּדְ ית הּוָלה הּוָלה ָעְמָדה ַעל ַהּבָ ְרּבִ דֹול. ּבַ ַער ָורֹד ּגָ ח ִלְקָראָתן, ׁשַ ִניָסה ָלִעיר, ִנְפּתַ ּכְ ּבַ

ּוִבְבָרָכה. 

"ִלְגדֹולֹות, 

ִניָסה!"  ֵאין ּכְ

ִהיא ִהְכִריָזה. 

ֵנס.  מֹונּו, ּתּוְכלּו ְלִהּכָ ן מּוָכנֹות ִלְהיֹות ְקַטּנֹות ּכָ "ַרק ִאם ַאּתֶ

גַֹבּה ָהֵעיַנִים.  נּו ּבְ יטֹות ּבָ ַעם לֹא ַמּבִ ַמְעָלה, ַאף ּפַ יטֹות ָעֵלינּו ִמּלְ ִמיד ַמּבִ דֹולֹות, ּתָ ּגְ

י, ֶזה ִנְמַאס!  ּדַ

ת ָלֶהן. עֹוְקרֹות ָלנּו ָיד אֹו ֶרֶגל,  ִאּלּו ֶזה לֹא ִאְכּפַ נּו ּוְמָפְרקֹות אֹוָתנּו, ּכְ ֲחקֹות ִאּתָ ה, ְמׂשַ דֹולֹות ָהֵאּלֶ ָלדֹות ַהּגְ ְוָכל ַהּיְ

פָֹרקֹות."  ּיֹות ַהּמְ ְרּבִ ְמסֹוְבבֹות ָלנּו ֶאת ָהרֹאׁש, ּוַבּסֹוף, זֹוְרקֹות אֹוָתנּו, ַלֲעֵרַמת ַהּבַ

ּיֹות.  ְרּבִ ָלדֹות עֹוׂשֹות ַלּבַ ַהּיְ יָמה ָלנּו ֶאת ָהִעּנּוִיים ׁשֶ ה, ְוִהיא ִהְדּגִ ִמיׁשָ ית הּוָלה הּוָלה ָהְיָתה ּגְ ְרּבִ ּבַ

ּוּון ֶהָהפּוְך,  ָקּה ַלּכִ ִהיא סֹוְבָבה ֶאת ַמְרּפְ

ּה ְלָאחֹור.  ְוֶאת רֹאׁשָ

ֶזה ָהָיה ְמאֹוד ַמְבִהיל.

ּיֹות,"  ְרּבִ ֵנס ְלִעיר ַהּבַ רֹוָצה ְלִהּכָ ה, ׁשֶ "ַיְלּדָ

ית הּוָלה הּוָלה,  ְרּבִ ה ּבַ יׁשָ ִהְדּגִ

נּו.  ּלָ ֶרְך ָהֵעיַנִים ׁשֶ ֶבת ִלְראֹות ֶאת ָהעֹוָלם, ּדֶ "ַחּיֶ

ְיָלדֹות," 

ר ֵאֵלינּו,  ו, ָיׁשָ ְנָתה ַעְכׁשָ ִהיא ּפָ

ְפֵניֶכן?"  ּלִ ּיֹות ׁשֶ ְרּבִ י ַהּבַ ּתֵ ן רֹואֹות ֶאת ּבָ "ַאּתֶ

ן,"  "ּכֵ

נּות.  ַבְיׁשָ ִהְנֲהנּו ּבְ
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ן אֹוִתי,"  "ִהְצַחְקּתֶ

ָכה.  ִהיא ִחּיְ

ִית.  תֹוְך ַהּבַ ׁש ּבְ ּיֵ ּגֹות, ֶזה ַהּכֹל, לֹא ֶאת ָמה ׁשֶ ן רֹואֹות ֶאת ַהּגַ "ַאּתֶ

נּו?  ּלָ ְלַחן ָהאֶֹכל ׁשֶ ַחת ְלׁשֻ ה ִלְכלּוְך ֵיׁש ִמּתַ ּמָ ָמַתי ְרִאיֶתן, ּכַ

יׁשֹות?  ָאנּו ַמְרּגִ ן, ֶאת ָמה ׁשֶ ּתֶ ׁשְ ָמַתי ִהְרּגַ

ֶגד לֹוֵחץ ָלנּו,  ִאם ַהּבֶ

ֶכן ּכֹוֵאב ָלנּו.  ּלָ רּוק ׁשֶ אֹו ִאם ַהּסֵ

ִלי ׁשּום ֲהָכָנה ּוְזִהירּות. ַדִים, ּבְ ה, ְמִרימֹות אֹוָתנּו ַעל ַהּיָ דֹולֹות ָהֵאּלֶ ָלדֹות ַהּגְ ְוֵאיְך ֵהן, ַהּיְ

ְטַרח! 

חֹוְטפֹות ּוְמִרימֹות. 

ה טֹוָבה,"  ַיְלּדָ

ית הּוָלה הּוָלה,  ְרּבִ ה ּבַ יׁשָ ִהְדּגִ

ִמיד  ית ַמְתִחיָלה ִלְבּכֹות, ּתָ ְרּבִ ַהּבַ ב. ְלַדַעת ָמה ּכֹוֵאב ָלּה, ּוָמה ַמְפִריַע ָלּה, ִלְפֵני ׁשֶ ּלֵ ית ּבַ ְרּבִ יׁש ּבַ "ְצִריָכה ְלַהְרּגִ

ה ַאַחת, קֶֹדם ָלֵכן.  ִנּיָ ׁשְ

יׁש ֶאְתֶכן.  ּיֹות, ְלַהְרּגִ ְרּבִ ם ֲאַנְחנּו, ַהּבַ אֹותֹו ּגֶֹדל, נּוַכל ּגַ ֲאָבל ִאם ִנְהֶיה ּבְ

ימֹות?"  ן ַמְסּכִ ַאּתֶ

ב.  ָמה ֶאת ְנאּוָמּה ַהּנֹוֵגַע ַלּלֵ ית הּוָלה הּוָלה ִסּיְ ְרּבִ ּבַ

ַתְקנּו.  ה, ְוׁשָ ִנּיָ ְ ְטנּו ַאַחת ַעל ַהּשׁ ִהּבַ

ַרח ָקָטן  ה ָלנּו ּפֶ יׁשָ ִתיקֹות. ִהיא ִהּגִ ִעְנְיֵני ׁשְ ה ְמאֹוד ּבְ ִתיקֹות, ִהיא ָהְיָתה ְרִגיׁשָ ית הּוָלה הּוָלה ָיְדָעה ִלְקרֹא ׁשְ ְרּבִ ּבַ

ִריַח אֹותֹו.  ּנָ ה, ׁשֶ ׁשָ ּיֹות, ּוִבּקְ ְרּבִ ל ּבַ ׁשֶ

ֵהַרְחנּו אֹותֹו... 

תֹוָרּה,  ל ַאַחת ּבְ ּכָ

ְוהֹוּפ... 

לֹא ְלַהֲאִמין, 

יָעה ְלָגְבָהּה.  ַרק ַמְרָטה, אּוַלי, ַמּגִ ׁשֶ ית הּוָלה הּוָלה, ּכְ ְרּבִ ְבנּו מּול ּבַ ִנּצַ

"ָמה ִעם ֶנְלָיה?!" 

ְרָטה.  ָצֲעָקה ּבַ

ּה ָהֲעָנק.  ֶנְלָיה ֵקְרָבה ֵאֵלינּו ֶאת רֹאׁשָ

ִריִחי!"  "ּתָ

ְרָטה.  ָצֲעָקה ָלּה ּבַ

ֶנְלָיה ֵהִריָחה...

לֹום.  ׁשָ א ַעל ְמקֹומֹו ּבְ ְוַהּכֹל, ּבָ
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ים ְוָיִפים.  ֻכּלִ ַמִים ּתְ ים ׁשָ ֲעֵליֶהן ִנְפָרׂשִ ּמֵ ׁשֶ ּיֹות ְקסּוִמים, ּכְ ְרּבִ י ּבַ ּתֵ ין ּבָ ִרים, ּבֵ ים ּוְמֻסּדָ ְרחֹובֹות ְנִקּיִ נֹות ָצֲעדּו ּבִ ַהּבָ

י ֵקן ָקָרא ִעּתֹון,  ְרּבִ ַבִית ַאֵחר, ּבַ יֵניֶהן. ּבְ ם ְמׂשֹוֲחחֹות ּבֵ ֶלת ּוַבת ַהּיָ ית ִמְתַעּמֶ ְרּבִ ַחּלֹונֹות, ְוָראּו ֶאת ּבַ ֵהן ֵהִציצּו ּבַ

ה, ּוַמְרָטה, ָנְתָנה  ֵאּלֶ ּיֹות ּכָ ְרּבִ ם ָלֶהן ָהיּו ּבַ ּגַ רּו, ׁשֶ ְרָטה ִנְזּכְ ית ּפֹוָקהֹוְנָטס ֵהִכיָנה ָלֶהם ֲארּוַחת ֶעֶרב. ַמְרָטה ּוּבַ ְרּבִ ּוּבַ

ְלָחן  ֻ בּו ְסִביב ַהּשׁ ָלִדים, ְוָיׁשְ ְטיֹות ַלּיְ ּיֹות ָעׂשּו ַאְמּבַ ְרּבִ ל ֶעֶרב, רֹב ַהּבַ ָעה זֹו ׁשֶ ׁשָ ְרָטה. ּבְ ּה ְלּבַ ּלָ ּיֹות ׁשֶ ְרּבִ ֶאת ַהּבַ

מּוֵיי נֹוְצִצים, ֵהֵחּלּו ְלָהִאיר  ִקיָעה, ְוכֹוָכִבים ִראׁשֹוִנים, ּדְ ְ ֶהה ִעם ַהּשׁ ָורֹד ּכֵ ִעים ּבְ ַמִים ֵהֵחּלּו ִנְצּבָ ָ ַלֲארּוַחת ֶעֶרב. ַהּשׁ

ַמִים.  ָ ֶאת ַהּשׁ

ֶלת,"  ּדֶ "ִנְדּפֹק ּבַ

יָעה ַמְרָטה,  ִהּצִ

"עֹוד ְמַעט ַלְיָלה." 

ם.  ִניַנת ַהּיָ ית ּפְ ְרּבִ ל ּבַ ּה ׁשֶ ְלּתָ נּו ַעל ּדַ ׁשְ ִהּקַ

ְחּתֹון,  חֹל ְוַיֲהלֹום ַעל ֶחְלקֹו ַהּתַ ֶצַבע ּכָ יִקיִני זֹוֵהר ּבְ ֶבֶגד ָים, ּבִ ה ָהְיָתה ּבְ ִחּיּוְך. ְלבּוׁשָ ֶלת ּבְ ְתָחה ָלנּו ֶאת ַהּדֶ ִהיא ּפָ

ים ָהְיָתה  ֶרת ַאְלֻמּגִ ְרׁשֶ ה. ׁשַ ְמַעט ַעד ָלִרְצּפָ יַע ּכִ יִני, ָהָארְֹך, ִהּגִ לֹוְנּדִ ָעָרּה ַהּבְ ֶחְלקֹו ָהֶעְליֹון. ׂשְ ְוַיֲהלֹום נֹוָסף ּבְ

לֹון.  ְמָחה, ְוִהְכִניָסה אֹוָתנּו ַלּסָ ׂשִ ָלה אֹוָתנּו ּבְ אָרּה, ַוֲחגֹוַרת ּכֹוְכֵבי ָים ְלָמְתֶניָה. ִהיא ִקּבְ ְלַצּוָ

בּו,"  "ׁשְ

ִנימּוס,  ה ּבְ ׁשָ ּקְ ִהיא ּבִ

ּתֹות."  ן ָלֵכן ִלׁשְ ָלדֹות, ֶאּתֵ ְטָיה ַלּיְ ם ַלֲעׂשֹות ַאְמּבַ ֲאַסּיֵ ׁשֶ "ּכְ

ר ַלֲעזֹר ָלְך?"  "ֶאְפׁשָ

נּות ַמְרָטה.  ַבְיׁשָ ֲאָלה ּבְ ׁשָ

אי,"  "ַוּדַ

ם.  ִניַנת ַהּיָ ית ּפְ ְרּבִ יָבה ּבַ ֵהׁשִ

נֹוֶתיָה.  לֹוׁש ּבְ ִלי ְוִליאֹור, ׁשְ ָעַזְרנּו ָלּה ַלֲחפֹף ֶאת ָהרֹאׁש ַלֲעִדי, ׁשֶ

ֶזה לֹא ָהָיה ַקל. 

ַמן:  ל ַהּזְ ה, ָצְוָחה, ּכָ ַטּנָ ִלי ַהּקְ ית ׁשֶ ְרּבִ ּבַ

ֶבת!  "ַמּגֶ

ֶבת!"  ַמּגֶ

ְכָנִסים ָלּה ַמִים ָלֵעיַנִים.  ּנִ ְוִהְתלֹוְנָנה, ׁשֶ

ִהיא צֹוֶלֶלת ּומֹוִציָאה ֲאִויר,  ׁשֶ ְרֶאה, ִאם ֵיׁש ּבּועֹות, ּכְ ּנִ ה ׁשֶ ׁשָ ּקְ דֹוָלה, ּבִ ָהְיָתה ְקָצת יֹוֵתר ּגְ ית ֲעִדי, ׁשֶ ְרּבִ ּבַ

ית ִליאֹור.  ְרּבִ ַמן ַעל ּבַ ל ַהּזְ ִריָצה ּכָ ּפְ ְוִהׁשְ
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ה, ּוָפַחְדנּו  ִהיא ְקָצת ַחּמָ ּה, ָרִאינּו ׁשֶ ַגְענּו ּבָ ּנָ ׁשֶ ּסֹוף, ּכְ ְכָתה. ַרק ּבַ ַמן ּבָ ל ַהּזְ ן, ּכָ ּלָ ה ִמּכֻ ַטּנָ ָהְיָתה ַהּקְ ית ִליאֹור, ׁשֶ ְרּבִ ּבַ

ִהיא חֹוָלה.  ׁשֶ

ים.  ְבָגִדים ֲחָדׁשִ יׁש אֹוָתן ּבִ ָלדֹות ָיֶפה, ּוְלַהְלּבִ ם ְלָסֵרק ֶאת ַהּיְ ִניַנת ַהּיָ ית ּפְ ְרּבִ ָעַזְרנּו ְלּבַ

בֹאָנה עֹוד  ִית, ּתָ ּבַ רֹות ּבַ ָבר לֹא ּגָ ּכְ ם, ׁשֶ ת ַהּיָ ית ּבַ ְרּבִ ית ּפֹוָקהֹוְנָטס ּוּבַ ְרּבִ ָרה ָלנּו, ּבַ ְך ִסּפְ דֹולֹות יֹוֵתר, ּכָ נֹוֶתיָה ַהּגְ ּבְ

ְמַעט ַלֲארּוַחת ָהֶעֶרב. 

ח, ְוֵהַכּנּו ַיַחד, ֲארּוַחת ֶעֶרב ְטִעיָמה.  ְטּבָ ּה ַלּמִ ִנינּו ִאּתָ ּפָ

דֹוָלה.  מֹו ּגְ ָתה זֹאת ּכְ ּה, ְוִהיא ָעׂשְ ְלָחן ְלַבּדָ ֻ ה ַלֲערְֹך ֶאת ַהּשׁ ׁשָ ּקְ ית ֲעִדי, ּבִ ְרּבִ ּבַ

ְתְקאֹוֵתינּו.  ל ַהְרּפַ ּיֹות ֶאת ּכָ ְרּבִ ְרנּו ַלּבַ ְלָחן, ְוִסּפַ ֻ נּו ְסִביב ַהּשׁ ּלָ ְבנּו ּכֻ ָיׁשַ

ֶקט ּוְבִנימּוס.  ׁשֶ יבּו ּבְ ֵהן ִהְקׁשִ

ֱאֶמת...  "ָיה, ּבֶ

לֹא ָיכֹול ִלְהיֹות... 

נֹות...  אֹוי, ֵאיֶזה ִמְסּכֵ

ע? ֶזה ָרׁשָ ָמה, אֶֹזן ָהָמן הּוא ּכָ

לֹא ָיַדְענּו... 

הּוא ָירֹק."  ה ׁשֶ ּמָ ְראּו ּכַ א ֶאְצֵלנּו, ּתִ ׁשֶ ָחֵצר. ַהּדֶ ר ְמלּוָנה ּבֶ נּו, ּוְלֶנְלָיה, ְנַסּדֵ אן ִאּתָ ֲארּו ָלגּור ּכָ ָ ּשׁ ָאז ּתִ

ּיֹות.  ְרּבִ ל ַהּבַ גּובֹוֵתיֶהן ׁשֶ ֵאּלּו ָהיּו ִמְקָצת ִמּתְ

ִנְקיֹונֹו.  ִית ִהְבִהיק ּבְ ִדיַח, ְוׁשּוב ַהּבַ ּמֵ ִלים ּבַ ים ֶאת ַהּכֵ ְלָחן, ְוָלׂשִ ֻ ר ֶאת ַהּשׁ ְלַאַחר ֲארּוַחת ָהֶעֶרב, ָעַזְרנּו ָלֶהן ְלַסּדֵ

עֹות  ל ְצָדפֹות, ַטּבָ ָראֹות ׁשֶ ְרׁשְ ּה: ׁשַ ּלָ ִפים ׁשֶ יִטים ַהּיָ ְכׁשִ ם ֶהְרֲאָתה ָלנּו ֶאת ַהּתַ ִניַנת ַהּיָ ית ּפְ ְרּבִ ַאַחד ָהֲעָרִבים, ּבַ ּבְ

ְפִניִנים.  ִטים ּבִ ָ ִמּקֹוְנִכּיֹות ָזָהב, ּוְצִמיִדים ְמֻקּשׁ

ֶרת.  ּה, ְלַמְזּכֶ ּלָ ְהֶיה ׁשֶ ּיִ יט ֶאָחד, ׁשֶ ְכׁשִ נּו, ִלְבחֹר ָלּה ּתַ יָעה, ְלָכל ַאַחת ֵמִאּתָ ִהיא ִהּצִ

ַטּנֹות  ּיֹות ַהּקְ ְרּבִ ָלִדים. ֵמרֹב ֶמַתח, ַהּבַ ִכים, ֶאת ִסּפּור ֶאֶרץ ַהּיְ ֶהְמׁשֵ ִלי ְוִליאֹור, ּבְ ָרה ַמְרָטה ַלֲעִדי, ׁשֶ י ֶעֶרב, ִסּפְ ִמּדֵ

ּו ְלֵהָרֵדם.  ִהְתַקּשׁ

ּיֹות," ְרּבִ "ּבַ

ֵהן ָאְמרּו, 

ה.  ִנּיָ ׁשְ ַעם לֹא ֵמתֹות. ֲאָבל ִאם לֹא ׁשֹוְמִרים ֲעֵליֶהן, ֵהן ְיכֹולֹות ָלמּות, ּבִ "ִאם ַרק ׁשֹוְמִרים ֲעֵליֶהן, ֵהן ַאף ּפַ

ית ְוֶנֱעֶלֶמת."  ְרּבִ ית, ֵמרֹב ַצַער, ֵמָתה ַהּבַ ְרּבִ ה ׁשֹוַכַחת ּבַ ְלּדָ ּיַ ׁשֶ ּכְ

ית ִליאֹור:  ְרּבִ ֲאָלה ּבַ ֶעֶרב ֶאָחד, ׁשָ

ִנים?"  "ָמה ִעם ַהּבָ

ֲאִויר.  ה ּבָ ׁשָ ָאָגה ֻהְרּגְ ּיֹות, ֲאָבל ּדְ ְרּבִ ְך ַרק ַעד ִעיר ַהּבַ ּפּור ִנְמׁשַ י ַהּסִ יב, ּכִ ַמְרָטה לֹא ָיְדָעה ָמה ְלָהׁשִ

ל ַאַחת  ַאְלנּו, ּכָ ִויִצ'ים ְטִעיִמים. ׁשָ ֵרק, ְוֵהַכּנּו ָלֶהן ֵסְנּדְ ׁש, ְלִהְתַרֵחץ ּוְלִהְסּתָ ָלדֹות ְלִהְתַלּבֵ ָכל ּבֶֹקר ָעַזְרנּו ַלּיְ ּבְ

ית ַנְילֹון.  ּקִ ית ְוׂשַ ַמּפִ ִויץ' ָיֶפה ּבְ ְנּדְ ּה, ְוָדַאְגנּו ַלֲעטֹף ֶאת ַהּסֵ ּלָ ִויץ' ׁשֶ ְנּדְ תֹוְך ַהּסֵ ָלדֹות, ָמה ִהיא אֹוֶהֶבת ּבְ ֵמַהּיְ

ָבר ְלֵבית ֵסֶפר.  דֹוָלה, ָהְלָכה ּכְ ית ֲעִדי ַהּגְ ְרּבִ ן, ּוּבַ ִלי ְוִליאֹור ָהְלכּו ַלּגַ ּיֹות ׁשֶ ְרּבִ ּבַ

ל  ר ֶאת ּכָ ׁש, ְועֹוד נֹוְתָרה ָלנּו ֲעבֹוָדה, ְלַסּדֵ ֲהרּו ְלִהְתַלּבֵ ּמִ ׁשֶ ה, ּכְ ָלדֹות ָזְרקּו ַעל ָהִרְצּפָ ַהּיְ ָגִדים ׁשֶ ְלנּו ֶאת ַהּבְ ִקּפַ

רּו, ֵמֶאֶמׁש.  ּלֹא ִסּדְ ָחִקים ׁשֶ ׂשְ ֶהן, ֵמַהּמִ ּלָ ָלָגן ׁשֶ ַהּבָ
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ל  ֵרְך ׁשֶֹבל ַמְבִהיק ׁשֶ ּתָ ָלָגן, ְוַאֲחֶריָה, ִמׂשְ ל ּבָ ָפֶניָה ָים ׁשֶ ּלְ ׁשֶ ין ַהֲחָדִרים, ּכְ ָלָגָנה, ִהיא ָנָעה ּבֵ ְרנּו ֶאת ּבָ ׁש לֹא ִהּכַ ַמּמָ

יֹון. ֵסֶדר ְוִנּקָ

יֹון  ֶפת ָעֶליָה, ּוְבִנּסָ ּתֶ ְרִכיָבה ְמׁשֻ ים, ּבִ ן ַאֲחֵרי ָצֳהַרִים ַרּבִ ּלּו ִאּתָ נֹות, ּבִ ֶנְלָיה, ְוַהּבָ ר ּבְ ִעּקָ ַטּנֹות ִהְתַעְנְינּו ּבְ ּיֹות ַהּקְ ְרּבִ ַהּבַ

מֹו סּוס.  ף אֹוָתּה, ְלִהְתַנֵהג ּכְ ל, ְלַאּלֵ ּכֹוׁשֵ

ל ִעיר  ֶקט ׁשֶ ֶ ְענּו ַלּשׁ ְעּגַ רּוִעים, ִהְתּגַ ִנים ּפְ ת ּבָ ְמִחּצַ ְתָקאֹות, ּבִ ים ְוַהְרּפַ עֹות ֲאֻרּכִ ַאֲחֵרי ַמּסָ לֹא ָהָיה ָסֵפק, ׁשֶ

ִית  ְרנּו אֹוָתן, ַאַחת-ַאַחת, ְוָהַפְכנּו ִלְבנֹות ּבַ ן, ָהיּו ְמָאְרחֹות ִנְפָלאֹות. ִהּכַ ּלָ ּיֹות ּכֻ ְרּבִ נּו ִנְפָלא. ַהּבַ ׁשְ ּיֹות, ְוִהְרּגַ ְרּבִ ַהּבַ

ֶאְצָלן. 

אֶֹזן ָהָמן,  ְלָחמֹות ַחְסרֹות ַהּתֹוֶעֶלת ּבְ ים יֹוֵתר, ְויֹוֵתר, ְרחֹוקֹות, ְוַהּמִ בּו ְוָעלּו, ְלִעּתִ ִנים, ׁשָ ִזְכרֹונֹות ֲעמּוִמים ַעל ּבָ

ׁשּוב לֹא ִעְנְינּו אֹוָתנּו. 

ָפה  ה, ָחׂשְ ּנָ ּגִ ָהְיָתה ּבַ ם, ְוֶנְלָיה, ׁשֶ ׁשֶ ב רּוַח צֹוֵנן ִעם ִטּפֹות ּגֶ ַ ֶרְך ִמְקֶרה, ַמּשׁ ּיֹות, ּדֶ ְרּבִ יַע ְלִעיר ַהּבַ ַעם ַאַחת, ִהּגִ ַרק ּפַ

ִים ָלרּוַח.    ּנַ ׁשִ
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ן ִליָלִדים ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ֲחָזָרה ְלֵבית ַהּסֵ ּבַ

ְתָחה אֹותֹו ַאט-ַאט,  ְרָטה ּפָ ּמַ ׁשֶ נּו, ּכְ ּלָ ה. ִהְצטֹוַפְפנּו ּכֻ ל ַעל ָהִרְצּפָ ֶתק ָקָטן ְמֻגְלּגָ ּבֶֹקר ֶאָחד, ָמְצָאה ַמְרָטה, ּפֶ

ה.  ָתִקים ְזרּוִקים ַעל ָהִרְצּפָ ל יֹום ִנְמְצאּו ּפְ ְמֻיָחד, ְולֹא ּכָ ר ּבִ ְרנּו ָהָיה ָנִקי ּוְמֻסּדָ ּבֹו ּגַ ִית ׁשֶ תּוב ּבֹו. ַהּבַ ִלְראֹות ָמה ּכָ

ְרד,  "ֶנְלָיה ְגרֹוְזּבָ

ִעים,  ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ית ַהּסֵ ּבֵ

ָלִדים,"  ֶאֶרץ ַהּיְ

תּוב.  נּו ֶאת ַהּכָ ִהְקִריָאה ַמְרָטה ְלֻכּלָ

ֶקט ָנַפל ָעֵלינּו.  ׁשֶ

יד, ַרק לֹא יֹוְדִעים ֵאיְך.  י ָמה ְלַהּגִ ׁש יֹוֵתר ִמּדַ ּיֵ ְגַלל ׁשֶ א ּבִ יד, ֶאּלָ ֵאין ָמה ְלַהּגִ ְגַלל ׁשֶ ֵהן, לֹא ּבִ ִתיקֹות, ׁשֶ ִמּסּוג אֹוָתן ׁשְ

ָעָרה.  ְפֵני ַהּסְ ּלִ ֶקט ׁשֶ ֶ יׁשֹות, ֶאת ַהּשׁ ִמיד ַמְרּגִ ּיֹות, ּתָ ְרּבִ אֹותֹו ֶרַגע ַלֶחֶדר, ֶהְחִויָרה. ּבַ ְכְנָסה ּבְ ּנִ ם ׁשֶ ִניַנת ַהּיָ ית ּפְ ְרּבִ ּבַ

ן ְצִריכֹות ָלֶלֶכת,"  ַאּתֶ "ֲאִני יֹוַדַעת, ׁשֶ

ַצַער.  ָאְמָרה ּבְ

ַתְקנּו.  ׁשָ

ֲאַנְחנּו ִנְפָרדֹות.    ן, ִלְפֵני ׁשֶ ָנה. ְלָכל ַאַחת ִמּכֶ "ֲאִני רֹוָצה ָלֵתת ָלֶכן ַמּתָ

ית,"  ְרּבִ לֹא, לֹא ּבַ

ם ָצֲחָקה.  ִניַנת ַהּיָ ית ּפְ ְרּבִ ּבַ

ָנה?  ה ַמּתָ ר ָלֵתת ַיְלּדָ ה. ָמה, ֶאְפׁשָ מֹו ַיְלּדָ ית ִהיא ּכְ ְרּבִ "ּבַ

דֹולֹות –  ְחִזיר ֶאְתֶכן ִלְהיֹות ּגְ ּיַ ַרח, ׁשֶ ן ָלֵכן ְלָהִריַח ֶאת ַהּפֶ ּתֵ ית הּוָלה הּוָלה ּתִ ְרּבִ ּבַ י ִהיא – ִלְפֵני ׁשֶ ּלִ ָנה ׁשֶ ּתָ ַהּמַ

ֶכן.  ּלָ ִים ׁשֶ ְרּכַ ן, ֲעֵליֶכן, ְלכֹוֵפף ְקָצת ֶאת ַהּבִ ָטן ִמּכֶ ּקָ רֹות ִעם ִמי ׁשֶ ן ְמַדּבְ ַאּתֶ ׁשֶ ּכְ רּו, ׁשֶ ְזּכְ ִמיד ּתִ ּתָ ׁשֶ

הּוא רֹוֶאה,  ְראּו, ֶאת ָמה ׁשֶ ְך ּתִ ּכָ

ידּו לֹו:  ּגִ ְולֹא ּתַ

ֶפה,  ה רֹוֶאה ֶאת ַהּנֹוף ַהּיָ ַאּתָ

ֲאָבל הּוא, 

ֶלד,  ַהּיֶ

רֹוֶאה נֹוף ַאֵחר ְלַגְמֵרי..."
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ִריְך ְלָבֵרר, ָמה ָעָלה  ּצָ רּוָרה, ׁשֶ ָרה ּבְ ק ָאיֹם, ֲאָבל ִעם ַהּכָ חֶֹסר ֵחׁשֶ ים, ּבְ ֵאִבים ַהּנֹוָרִאּיִ ֶרְך, ְלִכּוּון ְמָעַרת ַהּכְ ָיָצאנּו ַלּדֶ

ִנים.  גֹוַרל ַהּבָ ּבְ

ְדרֹונֹות  ּמִ ִים ּבַ ְכּפּוְך ַהּמַ ּה. קֹולֹות ּפִ ּלָ ְצִחי ׁשֶ ָאִביב ַהּנִ ָלִדים, ּפֹוַרַחת ּוְמַלְבֶלֶבת ּבָ ל ֶאֶרץ ַהּיְ ה ּכָ ְלָפֵנינּו ִנְפְרׂשָ

ּה  ֶדת, ְורּוַח ְקִליָלה סֹוֶחֶפת אֹוְתָך ִאּתָ ל יֹום ֻהּלֶ ֶכֶתר ׁשֶ ים, ּכְ ָרִחים ִצְבעֹוִנּיִ ַאְלֵפי ּפְ ֶטת ּבְ ֶ ים, ֲאָדָמה ְמֻקּשׁ ְלִעּיִ ַהּסַ

ָלִדים.  ל ֶאֶרץ ַהּיְ ִרים ְוצֹוֶפה ַעל ּכָ ׁשָ ה ַמְמִריא ָהְלָאה, ָהְלָאה, ִעם ַהּנְ ם ַאּתָ ָ י ֶהָהִרים ּוִמּשׁ ְלָראׁשֵ

ֶזה?"  ְך יִֹפי ּכָ ה ְזַמן ִנְמׁשָ ּמָ ָלִדים, ּכַ ֶאֶרץ ַהּיְ "ּבְ

ְיָלה.  ְרָטה ֶאת ַיְלדֹות ַהּלַ ֲאָלה ּבַ ׁשָ

ַחד,"  ֱאֶמת, ָיָפה ּפַ ָלִדים, ּבֶ "ֶאֶרץ ַהּיְ

ָאְמָרה ִלְכלּוִכית. 

ה ְזַמן,"  ְך ַהְרּבֵ ׁשֵ "ֶזה לֹא ָיכֹול ְלִהּמָ

ְטּפּוִטית.  ִמְלְמָלה ּפִ

ה, הּוא ָמתּוַח."    ֶקט ַהּזֶ ֶ "ַהּשׁ

ְך ְלָתִמיד,"  ׁשֵ הּוא לֹא ָיכֹול ְלִהּמָ ֶבת, ׁשֶ ם ֲאִני חֹוׁשֶ "ּגַ

ָלָגָנה. ָזְרָקה ּבָ

יף."  ב ְלַקְלֵקל ֶאת ַהּכֵ ַחּיָ הּו, ׁשֶ ִמיד ֵיׁש ִמיׁשֶ ָלִדים, ּתָ ֶאֶרץ ַהּיְ "ּבְ

הּוא עֹוֵבר.  ָלִדים, ֶאת ַהּיִֹפי זֹוְכִרים, ַרק ַאֲחֵרי ׁשֶ ֶאֶרץ ַהּיְ ּבְ ה ָאְמָרה, ׁשֶ ַטּנָ יָנה ַהּקְ יּפִ ּפִ

ֵעיַנִים.  ָמעֹות ּבָ ַמְרָטה עֹוְמדֹות ּדְ ּלְ ו ִהְבַחּנּו ׁשֶ ַעְכׁשָ

ים?"  ֵאִבים ַהּנֹוָרִאּיִ ְמָעַרת ַהּכְ ִנים, ּוִמי יֹוֵדַע ָמה קֹוֶרה ָלֶהם ּבִ "ָמה ִעם ַהּבָ

ה.  ִהיא ָלֲחׁשָ

ִנים,  ם ַלּבָ ְקנּו ְלַדְמֵין ֲאִפּלּו, ָמה קֹוֶרה ׁשָ ִהְסּפַ ִלְפֵני ׁשֶ

ְמָעה ְקִריָאה צֹוֶהֶלת ִמן ָהֲעָנִנים: ִנׁשְ

נֹות!  "ַחּכּו ּבָ

ַמִים.  ָ ֲאִני יֹוֵרד ֲאֵליֶכן ֵמַהּשׁ

ִנים."  ּלֹו, ִליָלִדים ְמַעְצּבְ ֶפר ׁשֶ דֹול, לֹוֵקַח ֶאְתֶכן ִאּתֹו ְלֵבית ַהּסֵ ַנֵהל ַהּגָ י אֶֹזן ָהָמן, ַהּמְ ְבְרחּו, ּכִ ַחּכּו ְוַאל ּתִ

ַאְכָזִרּיּות  ר ְלֶעְבֵרנּו, ְוָנֲחָתה ּבְ ַנִים ֵמָעֵלינּו, ָצְלָלה ְלֶפַתע ַהְיׁשֵ ָחָגה ִסיבּוב אֹו ׁשְ ֶבת ָהרּוחֹות, ְלַאַחר ׁשֶ ּוֶבֱאֶמת, ֶמְרּכֶ

ִליל.  ְמֲחצּו ּכָ ּנִ ָרִחים, ׁשֶ ַעל ַהּפְ

ֶבת ָהרּוחֹות.  ֶרת, ָעִלינּו ַעל ֶמְרּכֶ ַאַחת-ַאַחת, ּוְבַצְיָתנּות ִעּוֶ

ּלֹא ִנּפֹל ֵמָהרּוַח.  ֵדי ׁשֶ ּוּו אֹותֹו, ִצּוּו ָעֵלינּו ְלַהְחִזיק ָחָזק, ּכְ ּלִ אֶֹזן ָהָמן ְוַהּמֹוִרים ׁשֶ

ים  ֶפר ַחּיִ ית ַהּסֵ ג ּבֵ ֶמׁש ָעְמָדה ִלּפֹל ֵמַעל ּגַ ֶ ֶקט ָיְרדּו ָעֵלינּו. ַהּשׁ ה ָהָאִביב ִלְסָתו. ַקְדרּות, קֹר ְוׁשֶ ּנָ ּתַ ן ֶרַגע ִהׁשְ ּבִ

ַלל  ִעים, ּוִבׁשְ ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ֵבית ַהּסֵ נֹות, ָיכְֹלנּו ִלְצּפֹות ִמן ָהֲאִויר ּבְ ו, ָאנּו ַהּבָ ָכה. ַעְכׁשָ ִעים, ֶאל ּתֹוְך ַהֲחׁשֵ ּגָ ְמׁשֻ

ְזַרח.  ֶמׁש עֹוד ּתִ ֶ ַהּשׁ נּו לֹא ֶהֱאִמיָנה, ׁשֶ ִחיִרים, ְוַאף ַאַחת ֵמִאּתָ ְצָבָעיו ַההֹוְלִכים ּוַמׁשְ

ָכה.  ֵבד, ּוְבָרִקים ּוְרָעִמים ָקְרעּו ֶאת ַהֲחׁשֵ ם ּכָ ׁשֶ ְך ּגֶ ן ִליָלִדים ִנּתַ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ ַעל ּבֵ

ָלִדים,"  ם ִסּפּור ֶאֶרץ ַהּיְ ּיֵ אן, ִמְסּתַ "ּכָ

ְרָטה.  ָבה ּבַ ָחׁשְ
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ְך לֹו ֶאת  ן ִליָלִדים, ְואֶֹזן ָהָמן ְמַחּיֵ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ בּו ְלֵבית ַהּסֵ נֹות ׁשָ ים, ַהּבָ ֵאִבים ַהּנֹוָרִאּיִ ְמָעַרת ַהּכְ ִנים ֶנֶעְלמּו ּבִ "ַהּבָ

ְצִחי."  ִחּיּוכֹו ַהּנִ

ן ִליָלִדים,  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ֶרְך, ְלֵבית ַהּסֵ ל ַהּדֶ ָעָפה ַאֲחֵרינּו ּכָ ל ֶנְלָיה, ׁשֶ ְרצּוָעה ׁשֶ ְכָחה ֶלֱאחֹז ּבָ ְרָטה לֹא ׁשָ ָכל זֹאת, ּבַ ּבְ

ָרה.  ּקָ ִאּלּו לֹא ְמִביָנה ֶאת ּגֶֹדל ָהָאסֹון ׁשֶ ָנב, ּכְ ּזָ ת ּבַ ׁשֶ ּכֶ ְמַכׁשְ

ֲערֹוָתיו  ר ֶאת ׂשַ ַפּזֵ ר, ַהּמְ ב ָהרּוַח ַהּקַ ַ ּשׁ עֹוְפִפים, ֶנֱהֶנה ִמּמַ ָלִדים ַהּמְ ּיְ ָבה, ַמְצִליף ּבַ ְרּכָ ִקְדַמת ַהּמֶ ר ּבְ ָ ְואֶֹזן ָהָמן, ְמֻאּשׁ

עֹוָלם, לֹא  ּלְ יט ְלָאחֹור, ְלֵעֶבר ֶנְלָיה, ׁשֶ ת ֵמֲאחֹוָריו, לֹא טֹוֵרַח ְלַהּבִ חָֹרה ִנְפֶרׂשֶ ְ ִליָמתֹו ַהּשׁ ּגְ ׁשֶ ַהּבֹוְדדֹות ְלָכל ֵעֶבר, ּכְ

נּו.  ה ָלּה, ָלבֹוא ִאּתָ ָהָיה ַמְרׁשֶ

ל אֶֹזן ָהָמן.  ן ִליָלִדים, ְוֶדֶרְך ַחּלֹון ַחְדרֹו ׁשֶ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ ֶהֶרף ַעִין, ָמָצאנּו ֶאת ַעְצֵמנּו חֹוְלִפים ֵמַעל ְלחֹומֹות ּבֵ ּכְ

הֹות.  ֵהִביא ָלֶהם ִאּמָ ֶפר, ׁשֶ ֵבית ַהּסֵ ָלִדים ּבְ ר ְלָכל ַהּיְ ַתח אֶֹזן ָהָמן ְוִסּפֵ ר ַהּבֶֹקר, ּפָ ִמְסּדַ ָמה, ּבְ ְלָמֳחָרת, ֵמַעל ַהּבָ

ֶפר  ֵבית ַהּסֵ עּו ֵאָליו, ַאֲחֵרי ְזַמן ּכֹה ַרב ּבְ ְעּגְ ִהְתּגַ ָבר ׁשֶ ְמָחה. ִאם ָהָיה ּדָ ׂשִ ק ְוֵהִריעּו ּבְ ָלִדים לֹא ָיְכלּו ְלִהְתַאּפֵ ַהּיְ

ה.  א טֹוָבה ְוַחּמָ ן ִליָלִדים, ֶזה ָהָיה, ִאּמָ ַעְצּבֵ ַהּמְ

ים!"  ׁשִ ים ְמֻטּפָ ׁשִ ֶקט, ִטּפְ "ׁשֶ

ָקָרא אֶֹזן ָהָמן, 

ְך ָלֶכם.  א, ְוַאַחר ּכָ יַע ִאּמָ "קֶֹדם ִלי ַמּגִ

א.  יֹום, ִאּמָ ּקֹות ּבְ ל, ָחֵמׁש ּדַ ְתַנֵהג ָיֶפה, ְיַקּבֵ ּיִ הֹות ֵאַלי, ְוַרק ִמי ׁשֶ ל ָהִאּמָ ֲאִני לֹוֵקַח ֶאת ּכָ

א ֶזה ְצחֹוק?!  ִאּמָ ִבים, ׁשֶ ם חֹוׁשְ ָמה ַאּתֶ

יָה,  ְמרּו ֶאת ּפִ ּתַ ִציקּו ָלּה, ׁשֶ ּתָ ׁשֶ

ְוִהיא, 

ה ְלַמַעְנֶכם ַהּכֹל?  ֲעׂשֶ ּתַ

לֹא ָולֹא! 

א."  ר ַעל ִאּמָ ְך ְנַדּבֵ ִרים ְלמֹוֵפת, ַאַחר ּכָ ְהיּו ְמֻבּגָ קֶֹדם ּכֹל ּתִ

ה ַהּכֹל,  א ַנֲעׂשֶ ִביל ִאּמָ ׁשְ "ּבִ

ה ַהּכֹל,"  א ַנֲעׂשֶ ִביל ִאּמָ ׁשְ ּבִ

ָלִדים.  נּו ַהּיְ ִהְתַחּנְ

י ָלֶכם!"  ְרּתִ ּפַ ּסִ "ֲחָבל ׁשֶ

ָצַוח אֶֹזן ָהָמן, 

ינּו רֹאׁש.  ָלִדים ִהְרּכִ ְוַהּיְ

ְך,  יכּו ּכָ ְמׁשִ "ִאם ּתַ

א."    לּו יֹוֵתר ִאּמָ ַקּבְ ְלעֹוָלם לֹא ּתְ

יִגית.  תֹוְך ּגִ ִלים ַמְעָלה, ְוַרְגָליו ּבְ ְכָנָסיו ֻמְפׁשָ ּמִ ׁשֶ ב ּכְ אֶֹזן ָהָמן ָיׁשַ

עֹוָתיו. ָתה ֶאת ֶאְצּבְ לֹוָנה ָהְיָתה ַאְחָרִאית ַעל ַרְגָליו, ְוִעּסְ ְלּגֵ ּגַ

ּיֹות. ְרּבִ ל ּבַ ִתְסרֶֹקת ׁשֶ ַמְרָטה ֵסְרָקה אֹותֹו ּבְ
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ל ְסַמְיִלי ֵמָאחֹור. קֹות ׁשֶ יָקה לֹו ַמְדּבֵ ֶטת לֹו ֶאת ַהֻחְלָצה, ְוִהְדּבִ ֶ ִהיא ְמַקּשׁ ָרה לֹו, ׁשֶ יָנה ִסּפְ יּפִ ּפִ

יׁש.  הּוא ִהְרּגִ ִלי ׁשֶ יס, ּבְ ּכִ ָמה לֹו מֹוֵצץ ּבַ ְרָטה, ׂשָ ּבַ

י ִאם  ַעם, לֹא ַאַחת, ּכִ ֶלת? ְוַהּפַ א ְמַטּפֶ ְך ֶאת ּגּופֹו ְלַחְסֵדי ִאּמָ יף. ָמַתי ִהְפִקיר ּכָ ּכֹור ִמּכֵ אֶֹזן ָהָמן ׁשִ רּור, ׁשֶ ָהָיה ּבָ

לֹות.  הֹות ְמַטּפְ ַבע ִאּמָ ׁשֶ

ִדיקּור.  ָתה לֹו, ָמִניקּור ּוּפֶ ְטּפּוִטית, ָעׂשְ ּפִ

ַח אֹוָתן.  ֵעיֶניָה, ֶהְחִליָטה ְלַגּלֵ ה לֹא ָמָצא ֵחן ּבְ ּזֶ ֲערֹות ֶהָחֶזה, ּוְכׁשֶ ׂשַ ְסּפֶֹרת ְמֻיֶחֶדת ּבְ ָתה לֹו ּתִ ִלְכלּוִכית, ָעׂשְ

ֲערֹות ָיָדיו.  ָלָגָנה, ֵסְרָקה ֶאת ׂשַ ּבָ

ֲאָלה אֹותֹו, ִאם הּוא רֹוֶצה,  ִהיא ׁשָ

ג ָמאּוָאף",  ְסּפֶֹרת "ּדָ ּתִ

ְסּפֶֹרת "הּוָלה הּוָלה".  אֹו ּתִ

ָכְך.  ׁש ְלהֹודֹות ּבְ ּיֵ ַנִים, ְוִהְתּבַ ְ ין ַהּשׁ ל ּבֵ אֶֹזן ָהָמן לֹא ָיַדע ֶאת ַהֶהְבּדֵ

אִני ַמְפִחיד.  ּיָ ם ִאיְנּדִ ַמע לֹו, ׁשֵ י "הּוָלה הּוָלה", ִנׁשְ ג ָמאּוָאף", ּכִ ְסּפֶֹרת "ּדָ ם, ּתִ ֵ ַחר, ְלִפי ַהּשׁ הּוא ּבָ

ֵעיַנִים. ָחַיִים, ּוְצָלִלית ּבָ ּלְ ָמה לֹו, סֶֹמק ּבַ לֹוָנה, ׂשָ ְלּגֵ ּגַ

ֱאֶמת ֶהְכֵרִחי. נּות, ִאם ֶזה ּבֶ ַבְיׁשָ ַאל ּבְ ּבֹות, הּוא ַרק ׁשָ ְרָטה ָמְרָטה לֹו ֶאת ַהּגַ ּמַ ׁשֶ ְלַבּסֹוף, ּכְ

ׁשּוָבה,  ל ֶאת ַהּתְ ּבֹות, ְואֶֹזן ָהָמן ִקּבֵ ּה הּוא, ְמִריַטת ּגַ ּלָ ְקצֹוַע ׁשֶ ּקֹוְרִאים ָלּה ַמְרָטה, ְוַהּמִ יָבה לֹו, ׁשֶ ַמְרָטה ֵהׁשִ

מּוֶבֶנת ֵמֵאֶליָה.  ּכְ

ָפתֹון ָאדֹם,  ים לֹו ׂשְ ְרָטה ָרְצָתה ָלׂשִ ּמַ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ

ְתאֹום:  הּוא ָצַעק ּפִ

"לֹא! 

לֹא! 

ָלֶזה ֲאִני לֹא מּוָכן. 

יֶתן ִלי.  ָהִביאּו ֵאַלי ַמְרָאה, ְוִנְרֶאה ָמה ֲעׂשִ

ים."  ֵאִבים ַהּנֹוָרִאּיִ ִאם ֶזה לֹא ָיֶפה, ֲאִני לֹוֵקַח ֶאְתֶכן ִלְמָעַרת ַהּכְ

ׁש, ֵהֵחל  ִנים, ַוֲחׁשָ ּבָ רּו ּבַ נֹות ִנְזּכְ ַהּבָ ן ִליָלִדים, ׁשֶ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ֵמָאז ָחְזרּו ְלֵבית ַהּסֵ זֹאת ָהְיָתה ַהּפַ

ן.  ב ְלִלּבָ ּנֵ ְלִהְתּגַ

ְרִאי, ְוִנְדַהם.  אֶֹזן ָהָמן ֵהִציץ ּבָ

י?!"  ּלִ ְלִמיִדים ׁשֶ ָכה ֲאִני ֵאֵצא ַלּתַ "ּכָ

הּוא ָצַרח. 

ַדאי לֹו.  ּכְ ה ָיֶפה ְוׁשֶ ּזֶ ְכְנעּו אֹותֹו, ׁשֶ יעּו אֹותֹו, ְוׁשִ פּו אֹותֹו, ִהְרּגִ נֹות ִלּטְ ֲאָבל ַהּבָ

ה.  הֹוָפָעתֹו ַהֲחָדׁשָ ב אֶֹזן ָהָמן, ּבְ ֳחָרת, ִהְתַיּצֵ ל יֹום ַהּמָ ר ַהּבֶֹקר ׁשֶ ְלִמְסּדַ

ֶפר  ית ַהּסֵ ַמִים, ֵמַעל ּבֵ ָ ִנּיֹות ִליָלִדים. ַהּשׁ ׁשְ ִרים, ָהְפכּו ּבִ ִנים, ּוְמֻבּגָ ב ִלְזרַֹח ַעל ַהּפָ ִנים, ׁשָ ְמַחק ִלְפֵני ׁשָ ּנִ ִחּיּוְך, ׁשֶ

תֹוְך  ָרִחים ֵהֵחּלּו ִלְפרַֹח ּבְ ינֹות ׁשֹונֹות. ּפְ ֶהם ַמְנּגִ ץ ּבָ בּו ְלַצּיֵ אֹותֹו יֹום, ְוִצּפֹוִרים ׁשָ ֲהרּו ּבְ ן ִליָלִדים, ִהְתּבַ ַעְצּבֵ ַהּמְ

ֶפר,  ית ַהּסֵ ְרָטה, ִלְקׁשֹר אֹוָתּה ְלחֹוַמת ּבֵ ים, ְלַאַחר ַהְפָצרֹות ּבַ אֶֹזן ָהָמן ִהְסּכִ ֶפר. ַוֲאִפּלּו ֶנְלָיה, ׁשֶ ית ַהּסֵ חֹומֹות ּבֵ

ְחְררּו אֹוָתּה. ׁשַ ּיְ ה ִלְנּבַֹח, ׁשֶ ְרצּוף ָעצּוב, ְוֵהֵחּלָ ִהְפִסיָקה ַלֲעׂשֹות ּפַ
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ֶהם נֹוֶתֶנת ָלֶהם ַהּכֹל,  ּלָ א ׁשֶ ִאּמָ אֹוָתם ְיָלִדים, ׁשֶ חֹון, ּכְ ּצָ ּכֹור ִמּנִ ֶפר, ׁשִ ֵבית ַהּסֵ ְך ּבְ אֶֹזן ָהָמן ִהְתַהּלֵ ׁשֶ אֹוָתם ָיִמים, ּכְ ּבְ

ִהְפִחיד ֶאת אֶֹזן  ן ִליָלִדים, ׁשֶ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ ָכל ּבֵ הּו ֶאָחד, ּבְ יַע ָלֶהם, ָהָיה ַרק ִמיׁשֶ ַהּכֹל ַמּגִ ִבים, ׁשֶ ְוָלֵכן ֵהם חֹוׁשְ

ַחד ָמֶות.  ָהָמן, ּפַ

זֹאת ָהְיָתה ֶנְלָיה. 

ָהָיה חֹוֵלף ְלָיָדּה,  ׁשֶ ִנים, ּכְ ְרצּוִפים ְמַעְצּבְ ה ָלּה, ּפַ אֶֹזן ָהָמן, ָהָיה עֹוׂשֶ

ָהָיה זֹוֵרק ָלּה ֶעֶצם, ּוְכׁשֶ

ָהָיה קֹוֵרא ָלּה: 

ּתֹאְכִלי ֶאת ָהֶעֶצם, ְולֹא אֹוִתי."  ְתַנאי ׁשֶ ְתַנאי ֶנְלָיה, ּבִ "ּבִ

ָמה ֶאת  ּיְ ּסִ ִהיא ַמְבִטיָחה, ֲאָבל ְלַאַחר ׁשֶ רּור ְלִפי ָהֵעיַנִים ְוַהִחּיּוְך, ׁשֶ ֱאֶמת ִהְבִטיָחה, ֶזה ָהָיה ּבָ ְוֶנְלָיה ִהְבִטיָחה, ּבֶ

ל אֶֹזן ָהָמן.  אֶֹזן ׁשֶ ָבה ְוָנֲעָצה ֵעיַנִים ְזֵאִבּיֹות ְוַחְמָדִנּיֹות, ּבָ ָהֶעֶצם, ׁשָ

"ַאּתְ ְקׁשּוָרה 

ְוַאּתְ ְקׁשּוָרה, 

ה ָלְך,"  ִהּנֵ

ר ָלּה אֶֹזן ָהָמן, ְוָחַרץ ָלּה ָלׁשֹון.  ׁשָ

"אֶֹזן ָהָמן," 

יָרה לֹו ַמְרָטה,  ִהְסּבִ

גַֹבּה ָהֵעיַנִים. ֶנְלָיה לֹא  ּה ּבְ ר ִאּתָ ִים, ּוְלַדּבֵ ְרּכַ ה ָצִריְך ְלכֹוֵפף ֶאת ַהּבִ ל ֶנְלָיה, ַאּתָ ה רֹוֶצה ִלְהיֹות ָחֵבר ׁשֶ "ִאם ַאּתָ

ִויֵצִרים.  ב ֶאת ַעְצמֹו, ִהיא לֹא סֹוֶבֶלת ׁשְ חֹוׁשֵ אֹוֶהֶבת ֶאת ִמי ׁשֶ

ְרּדֹף ַאֲחֶריָך.  י ָאז ִהיא ּתִ ם ִלְברַֹח, ּכִ ָאסּור ְלָך ּגַ

ׁש  ַבּקֵ ּמְ נּוַע ׁשֶ ֶכֶלב ּכָ ַדִים ְוָהַרְגַלִים, ּכְ ב, ְוָתִניַע ֶאת ַהּיָ ב ְלָיָדּה ַעל ַהּגַ ּכַ ׁשְ ים, ּתִ ָלִבים עֹוׂשִ ּכְ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ֲעׂשֶ ֲאָבל ּתַ

ֵחק."  ְלׂשַ

ְזִחיָלה.  אֶֹזן ָהָמן, ִהְתָקֵרב ֶאל ֶנְלָיה, ּבִ

ְך ְלֶעְבָרּה.  ּבֹו, ְוִחּיֵ ב ַעל ּגַ ּכַ ה ְלַרְחֵרַח אֹותֹו, הּוא ִנׁשְ ֵהֵחּלָ ׁשֶ ּכְ

ָתה ָעָליו  ָקה אֹותֹו, ּוַבּסֹוף, ֵהִריָמה ֶאת ַרְגָלּה, ְוָעׂשְ קֹומֹות, ִלּקְ ָכל ַהּמְ ֶלב, ֵהִריָחה לֹו ּבְ ֱאֶמת ּכֶ הּוא ּבֶ ָבה, ׁשֶ ֶנְלָיה ָחׁשְ

ּה.  ּלָ אֶֹזן ָהָמן הּוא ׁשֶ ן, ׁשֶ ֵדי ְלַסּמֵ י, ּכְ יּפִ ּפִ
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ֶאת ֶזה, אֶֹזן ָהָמן לֹא ָיכֹל ִלְסּבֹל. 

ה,"  ּנָ ַפֵחד ִמּמֶ "ַאל ּתְ

ר ָרטֹב.  יַע ֵאֶליָה ּכֹוֵעס, ּבֹוֶכה, ּוְבִעּקָ ִהּגִ ׁשֶ יָרה לֹו ַמְרָטה, ּכְ ָבה ְוִהְסּבִ ׁשָ

לּום.  ה ּכְ ּלֹא עֹוׂשָ ה טֹוָבה, ׁשֶ ְלּבָ "ִהיא ּכַ

ה אֹוֵהב אֹותֹו,"  יׁש, ִאם ַאּתָ ֶלב ַמְרּגִ ּכֶ

ִבילֹו.  ׁשְ ָבר לֹא ָהָיה ָלּה יֹוֵתר ּכֹוַח ּבִ ּכְ ׁשֶ ַלְיָלה ֶאָחד, ּכְ ָצֲעָקה ָעָליו ַמְרָטה ּבְ

ב ֶלֱאהֹב אֹוָתּה אֶֹזן ָהָמן,  ה ַחּיָ "ַאּתָ

ה ָאבּוד!  ַאֶחֶרת ַאּתָ

ּה, ֵאמּון."  עֹוֵרר ּבָ ּיְ הּו, ׁשֶ ֶ ה ַמּשׁ ֲעׂשֶ ָך, ּתַ ּלְ אר ׁשֶ ּוָ ן ָלּה ֶאת ַהּצַ ָנב, ּתֵ ּזָ ׁש ּבַ ּכֵ ַכׁשְ ּתְ

"ֲאָבל ֵאין ִלי ָזָנב, 

אר,"  ְוַגם ֵאין ִלי ַצּוָ

ל ׁשּוב אֶֹזן ָהָמן.  ִיּלֵ

ָך.  ּלְ ִים ׁשֶ ּנַ ִ יר ֶאת ַהּשׁ ְסּתִ "ָאז ּתַ

ָלִבים."  ן לֹא, ַמְפִחיד ּכְ ן ְוׁשֵ ן ּכֵ אּוַלי, ׁשֵ

ְך ְלֶעְבָרּה,  ר ְלַעְצמֹו, ְמַחּיֵ ִחּבֵ ָזָנב ׁשֶ ׁש ּבְ ּכֵ ע, ְמַכׁשְ אֹוָתם ָיִמים, ָראּו אֹותֹו הֹוֵלְך ַעל ַאְרּבַ אֶֹזן ָהָמן ּבְ פּו ּבְ ּצָ ָלִדים ׁשֶ ַהּיְ

לֹום.  ַכף ָידֹו, ַוֲאִפּלּו נֹוֵתן ָלּה ׁשָ יו ּבְ ּנָ יר ֶאת ׁשִ ֲאָבל ַמְסּתִ

ַחד ֵמָהֵעיַנִים!"  "ּתֹוִציא ְלָך ֶאת ַהּפַ

ַלְיָלה ָחׁשּוְך ֶאָחד.  ן ִליָלִדים, ּבְ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ ְמָעה ְזָעָקה ֵמַעל ּבֵ ִנׁשְ

ה,  ּנָ ה ְמַפֵחד ִמּמֶ ַאּתָ "ֶנְלָיה רֹוָאה ׁשֶ

ְוֶזה ְמָגֶרה אֹוָתּה, 

ִלְתקֹף." 

"ֲאָבל ֲאִני לֹא ָיכֹול, 

י,"  ּלִ ַחד ֵמָהֵעיַנִים ׁשֶ ֱאֶמת לֹא ָיכֹול, ְלהֹוִציא ֶאת ַהּפַ ֲאִני ּבֶ

ה.  ְמָעה ְיָבָבה ְקלּוׁשָ ִנׁשְ

"לֹא ָיכֹול, 

אֶֹזן ָהָמן, 

אֹו לֹא רֹוֶצה?" 

ָלִדים.  ַמע קֹול קֹוֵרא, ֵמַעל ּוֵמֵעֶבר ְלָהֵרי ֶאֶרץ ַהּיְ ִנׁשְ

ָכה,  ן ִליָלִדים, ֵעיַנִים ְמֻפָחדֹות ַעד ָמֶות, סֹוְרקֹות ֶאת ַהֲחׁשֵ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ ג ּבֵ חֹרֹות ִנְפֲערּו ָאז, ַעל ּגַ ֵעיַנִים ׁשְ

א ַהּקֹול.  ְמַנּסֹות ְלַגּלֹות, ֵמֵהיָכן ּבָ

ה  ָלִדים, ְוָהָיה ָקׁשֶ ּיְ ל ּבַ יְך ּוְלִהְתַעּלֵ ַהְמׁשִ נֹות, ָיְכלּו ַלֲעצֹר ֶאת אֶֹזן ָהָמן ִמּלְ ּלֹא ֶנְלָיה, ְולֹא ַהּבָ ֲאָבל ָהֱאֶמת ִהיא, ׁשֶ

ָלֶהן, ִלְראֹות ֶאת ֶזה. 

ית אֹו  ׁשִ ָבה ַיְלדּוִתית, ִטּפְ ל ַמְחׁשָ ָפָניו, ַעל ּכָ רֹות, ְוָלבֹוא ְלִהְתַוּדֹות ּבְ בֹות ְמֻסּדָ ַרׁש ֵמֶהם, ַלְחׁשֹב, ַרק ַמְחׁשָ הּוא ּדָ

ת. ׁשֶ ְמַבּיֶ
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"ִאם טֹוב ָלֶכם, ֶזה ַרע! 

ְוִאם ַרע ָלֶכם, ֶזה טֹוב!" 

ה ַלֲעזֹר ָלֶהם ָלַדַעת, ָמַתי ֲעֵליֶהם ָלבֹוא ֵאָליו, ְלִהְתַוּדֹות.  ְלִמיִדים, ְמַנּסֶ ְפֵני ַהּתַ ִהְכִריז, ּבֶֹקר ֶאָחד, אֶֹזן ָהָמן ּבִ

ה,"  ּנָ ם לֹא ֶנֱהִנים ִמּמֶ ל עֹוד ַאּתֶ ָבה, ּכָ ל ַמְחׁשָ ר ָלֶכם, ַלְחׁשֹב, ּכָ "ֻמּתָ

ַח ַאֶחֶרת ֶאת הֹוָרָאתֹו.  ה ְלַנּסֵ ִנּסָ

ְבָחִנים?"  ּמִ ל ּבַ "אֶֹזן ָהָמן, ֵאיֶזה ִצּיּון ָצִריְך ְלַקּבֵ

ַרַעד, ֶיֶלד ָקָטן ֶאָחד.  ַאל אֹותֹו ּבְ ׁשָ

ִעים ְוָחֵמׁש ָוַמְעָלה," ׁשְ ְהֶיה, ּתִ ּיִ ר ׁשֶ ּיּון, ָהִעּקָ "לֹא ָחׁשּוב ַהּצִ

יר אֶֹזן ָהָמן. ִהְסּבִ

ִרים ְולֹא ְלׁשֹוֵטט."  ים ְיׁשָ ַקּוִ ִית, ָלֶלֶכת ּבְ עּוֵרי ַהּבַ חּו ְלָהִכין ֶאת ׁשִ ּכְ ׁשְ ה, ַאל ּתִ "ְוחּוץ ִמּזֶ

ה לֹא ָיֶפה, ָנְפלּו ַעל ָאְזַנִים ְסתּומֹות.  ּזֶ ָכה לֹא ִמְתַנֲהִגים, ְוׁשֶ ּכָ נֹות, ׁשֶ ּבּוֵרי ַהּבָ ל ּדִ ּכָ

רֹונֹות,  ְסּדְ ּמִ ִנים ּבַ ַתע, ִלְתּפֹס ְיָלִדים ִמְסּכֵ ֳחֵני ּפֶ יְך ַלֲערְֹך ּבָ אֶֹזן ָהָמן ִהְמׁשִ

ְפִחיָדה:  ֵאָלה ַהּמַ ְ ר ְלֶעְבָרם ֶאת ַהּשׁ ּגֵ ּוְלׁשַ

ו ֶיֶלד?!"  ב ַעְכׁשָ ה חֹוׁשֵ "ַעל ָמה ַאּתָ

אּוַלי הּוא אֹוֵמר ֶאת ֶזה, ִעם ְקָצת יֹוֵתר ִחּיּוְך.  ּוְבָכל זֹאת, ָהָיה ִנְדֶמה, ׁשֶ

ים,  ֵאִבים ַהּנֹוָרִאּיִ ּוּון ְמָעַרת ַהּכְ ְיָלה, ָעלּו ְצָעקֹות ּוְקִריאֹות ְלֶעְזָרה ִמּכִ ל ַהּלַ ַטּנֹות ׁשֶ עֹות ַהּקְ ָ ּשׁ ר ּבַ ִעּקָ ַעם, ּבְ י ּפַ ִמּדֵ

ְדָעה  ּיָ ּמּוָבן, ׁשֶ ְלָיה, ּכַ ְרִצינּות. חּוץ ִמּנֶ נֹות לֹא ִהְתַיֲחָסה ָלֶזה ּבִ ֶפר, ֲאָבל ַאף ַאַחת ֵמַהּבָ ַחת ְלֵבית ַהּסֵ ָעְבָרה, ִמּתַ ׁשֶ

ם.  ִדּיּוק, ָמה ִמְתַרֵחׁש ׁשָ ים, ּבְ יָה ַהַחּדִ חּוׁשֶ ּבְ

ָעָרה. ָאז  ב ֵמַחְדרֹו, ְלִכּוּון ַהּמְ ּנֵ ַחר, ֵהִריָחה ֶנְלָיה ֶאת אֶֹזן ָהָמן ִמְתּגַ ַ ָעה ִלְפֵני ֲעלֹות ַהּשׁ ׁשָ ָעה ֲאֵפָלה, ּכְ אֹוָתּה ׁשָ ּבְ

ֶפר. קֹולֹות  ית ַהּסֵ ָרה אֹוָתּה ְלחֹוַמת ּבֵ ׁשְ ּקָ ְחֵרר ִמן ָהְרצּוָעה ׁשֶ ּתַ ה ְלִהׁשְ ּתֹוֵלל, ּוְמַנּסָ ָהְיָתה ֶנְלָיה ַמְתִחיָלה ְלִהׁשְ

נֹות.  ֲחלֹומֹות ַהּבָ בּו ּבַ ָתִלים, ְוִהְתַעְרּבְ ין ַהּכְ ְצָעקֹות ֲאבּודֹות ִהְתרֹוְצצּו ָאז ּבֵ

ָרִגיל.  ים ְלִהְתַנֵהל ּכָ יכּו ַהַחּיִ ְך ַהּיֹום, ִהְמׁשִ ֶמׁשֶ ּבְ

"אֶֹזן ָהָמן, 

ָלִדים,"  ר ְלָכל ַהּיְ ְפִסיק ְלָהִציק, ְנַסּפֵ ִאם לֹא ּתַ

ָמה ָעָליו ַמְרָטה.  ִאּיְ

ַנֵהל,"  ְחֵרר ֶאת ֶנְלָיה, ִנְקָרא ַלּמְ ׁשַ "ִאם לֹא ּתְ

ְרָטה.  ָיְרָקה ְלֶעְברֹו ּבַ

ָלל, ִלְזַמן ָקָצר ְולֹא יֹוֵתר.  ֶדֶרְך ּכְ ָהִאּיּוִמים ָהיּו עֹוְזִרים, ּבְ

א, ְלַאט- ְקָרא ִאּמָ ּנִ ה, ׁשֶ ָבר ַהּזֶ ל, ַלּדָ הּוא ָצִריְך ְלִהְתַרּגֵ א, ְוׁשֶ יר ָמה זֹאת ִאּמָ ְכָלל לֹא ַמּכִ אֶֹזן ָהָמן ּבִ רּור, ׁשֶ ָהָיה ּבָ

ְלַאט. 

ל ֶנְלָיה.  ִביחֹוֶתיָה ׁשֶ ם ִמּנְ ר ָהָיה ְלִהְתַעּלֵ ָבר לֹא ֶאְפׁשָ ִאים, ּכְ ילֹות ַהּבָ ּלֵ ּבַ

ה.  ַמּטָ יעּו ִמּלְ ִהּגִ ֵאִבים ׁשֶ ְיָלה, ּוַמֲאִזינֹות ְלַצֲעקֹות ַהּכְ ּלַ נֹות ָהיּו ִמְתעֹוְררֹות ּבַ ַהּבָ
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ֲאלּו ֶאת אֶֹזן ָהָמן,  ַעם ֲאִפּלּו ׁשָ ּפַ

"ָמה ֶזה?" 

ְיָלה, ּוְצִריִכים  ֶאְמַצע ַהּלַ ל ְצָעקֹות ּבְ ֲחרּויֹות ׁשֶ רּו ֲעַדִין, אֹוֲהִבים ַלֲעׂשֹות ּתַ ּגְ ּלֹא ִהְתּבַ ָלִדים ׁשֶ ַהּיְ יב ָלֶהם, ׁשֶ הּוא ֵהׁשִ

יֶהם.  ַלּפֵ ים ּכְ ִלְהיֹות ַסְלָחִנּיִ

נֹות ֶהֱאִמינּו.  ִמיד, ַהּבָ מֹו ּתָ ַהְתָחָלה, ּכְ ּבַ

ְגְמרּו  ּיִ ׁשֶ ֵגׁש ּכְ ל אֶֹזן ָהָמן, ְוֵאיְך ִהְבִטיחּו ְלִהּפָ ֶבת ָהרּוחֹות ׁשֶ ּיֹות, ֶמְרּכֶ ְרּבִ ִנים, ִעיר ַהּבַ ְכרֹונֹות ְרחֹוִקים ַעל ּבָ ּזִ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ

ן.  ב ְלִלּבָ ּנֵ ֵחק, ָצפּו ְוָעלּו, ֵהֵחּלּו ְסֵפקֹות ְלִהְתּגַ ְלׂשַ

ֶפר.  ית ַהּסֵ ף ּבֵ ַמְרּתֵ ה, ּבְ ם, ְלַמּטָ נֹות, ִלְבּדֹק ָמה קֹוֶרה ׁשָ ַלְיָלה ֶאָחד, ֶהְחִליטּו ַהּבָ
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ים ֵאִבים ַהּנֹוָרִאּיִ ְמָעַרת ַהּכְ

ָכה. ֲאִני  ְלָנה ַלֲחׁשֵ ְתַרּגֵ ֵעיֵנינּו ּתִ ים ׁשֶ יִטים ְלָכל ֵעֶבר, ְמַחּכִ ֶקט, ַמּבִ ׁשֶ ְך, ּבְ חֹׁשֶ ִנים, ּבַ ַסְענּו, ָאנּו, ַהּבָ אֹותֹו ְזַמן ּפָ ּבְ

ּלֹא ֵיָרֵדם.  ֵדי ׁשֶ ְצעֹוִני, ּכְ נּוִני ִנְתָמְך ַעל ְיֵדי ּפִ נֹוִני, ְוַאֲחָריו ַיׁשְ י ִראׁשֹון, ַאֲחַרי ַמּתָ ָהַלְכּתִ

ב ְלַעְצמֹו,"  ִמיד הּוא ִראׁשֹון, ָמה הּוא חֹוׁשֵ "ּתָ

ֲעָסִני ֵמָאחֹור.  ָרַטן ּכַ

לֹא ָעִניִתי. 

ר.  זֹאת, ֲאִני לֹא ְמַוּתֵ ְתָקה ּכָ ֲחֵבִרים אֹו לֹא ֲחֵבִרים, ַעל ַהְרּפַ

הּו,"  ֶ ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ָלעּוף, ִאם קֹוֶרה ַמּשׁ רּו ׁשֶ ְזּכְ "ּתִ

ְך.  חֹׁשֶ נֹוִני ּבַ  ָלַחׁש ַמּתָ

יס,"  ּכִ ֵאִבים ּבַ "ְוַגם ֵיׁש ָלנּו, מֹוֵצץ ֶנֶגד ּכְ

ִני.  ּקַ יר ַמְמּתַ ִהְזּכִ

"ְוַגם ֲאַנְחנּו ְמִביִנים ֲחלֹומֹות," 

נּוִני.  ִמְלֵמל ַיׁשְ

ָעָרה.  ּמְ זּוִרים ּבַ ָלִדים ּפְ ֲאִני רֹוֶאה, ׁשְ ָהָיה ִנְדֶמה ִלי ׁשֶ

ה רֹוֶאה?"  "ַאּתָ

ָהַלְך ַאֲחַרי,  נֹוִני ׁשֶ י ְלַמּתָ ּתִ ָלַחׁשְ

ָלִדים."  "ׁשְ

ְלֵדי ְיָלִדים,"  "ׁשִ

ן אֹוִתי,  ּקֵ הּוא ּתִ

ֵברּור."  "רֹוִאים ּבְ

ל ְיָלִדים,"  ָלִדים ׁשֶ ם ֲאִני ָרִאיִתי ׁשְ ן, ּגַ "ּכֵ

ְצעֹוִני.  ִהְצָטֵרף ּפִ

ר,"  ּגֵ ּלֹא ָרצּו ְלִהְתּבַ ָלִדים ׁשֶ ה, ַלּיְ אֶֹזן ָהָמן ָעׂשָ "ֶזה ָמה ׁשֶ

ַרַעד.  י ּבְ ִמְלַמְלּתִ

ֶלד.  ֵאיֶזה ׁשֶ ֵקל ּבְ ּלֹא ֶאּתָ ָיַדי, ׁשֶ ׁש ּבְ ֵ ָכה, ְמַגּשׁ ֲחׁשֵ ם ּבַ י ְלִהְתַקּדֵ ְכּתִ ִהְמׁשַ

ילּו!"  "ַהּצִ

ָכה, ּוְלֶפַתע ִנְדַלק ָהאֹור.  ֲחׁשֵ ְמָעה ְצָעָקה ּבַ ִנׁשְ
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ף ֶרֶגל ְוַעד רֹאׁש.  ִליָמה ִצְבעֹוִנית, נֹוצֹות ִצְבעֹוִנּיֹות ְלרֹאׁשֹו, ְוֻכּלֹו צֹוֵהל ִמּכַ ְמלֹוא ֲהָדרֹו. ָלבּוׁש ּגְ ב אֶֹזן ָהָמן ּבִ ְלָפֵנינּו ִנּצַ

כֹוַח,  ְכֵנַע ּבְ ן ָהָיה ְלׁשַ ּלֹא ִנּתָ ִרים. אֹוָתם ְיָלִדים, ׁשֶ אן הֹוְפִכים ְיָלִדים, ִלְמֻבּגָ י. ּכָ ּלִ רּוְך ּבֹוֲאֶכם ִלְמָעַרת ָהִעּנּוִיים ׁשֶ "ּבָ

אן, ֲאִני ַמְפִעיל יֹוֵתר ּכֹוַח."  ּכָ

ף.  ּתָ ׁשֻ ּיּור ַהּמְ ּסִ ינּו אֹותֹו ּבַ ִלּוִ

ִתיָחה.  ה ִמְתַקן ַהּמְ "ִהּנֵ

ּלֹא רֹוִצים ִלְגּדֹל.  יּהַ ְיָלִדים ׁשֶ אן, ֲאִני ַמְגּבִ ּכָ

ה ִמְתַקן ַהֲאָכָלה.  ְוִהּנֵ

ָלִדים הֹוְפִכים, ִלְגָבִרים ִעם  ְרְנגֹולֹות. ַהּיְ ִמים ּתַ ַפּטְ ּמְ מֹו ׁשֶ ַחת, ּכְ ּלַ ּצַ ִאיִרים אֶֹכל ּבַ ׁשְ ּמַ ם ְיָלִדים ׁשֶ אן, ֲאִני ְמַפּטֵ ּכָ

ֵמנֹות."  ים ִעם ַרְגַלִים ׁשְ ָלדֹות, ְלָנׁשִ ֶרס, ְוַהּיְ ּכֶ

אן,"  "ּכָ

יַע אֶֹזן ָהָמן ַעל ַהֲחגֹורֹות,  ִהְצּבִ

יר אֹותֹו,  עֹות ֲאִני ַמּתִ ה ׁשָ ּמָ ְמֻיָחד. ַאֲחֵרי ּכַ אֶֹכל, ֵמִזין ּבִ כֹוָנה ַמֲאִכיָלה אֹותֹו, ּבְ ֶלד ֶאת ָהרֹאׁש, ְוַהּמְ ר ַלּיֶ "ֲאִני קֹוׁשֵ

ִנּיֹות.  ּמֹות ְוִחּנָ ָלל, ִעם ְלָחַיִים ֲאַדְמּדַ ֶדֶרְך ּכְ ֵמן, ּבְ דֹול ְוׁשָ ר ּגָ ב, ְמֻבּגָ ּוְלָפַני ִנּצָ

עֹור.  ה ִמְתָקן ְלִטּפּול ּבָ ְוִהּנֵ

ל  ל ְיָלִדים. עֹור ׁשֶ ם. ֶזה לֹא אֹותֹו עֹור ַרְך ְוָעִדין ׁשֶ ֶלת ׁשָ ֶלת ּפֹה ְוַיּבֶ ִרים ֵיׁש, ַיּבֶ ְמֻבּגָ ּלִ ם יֹוְדִעים ְיָלִדים, ׁשֶ ַאּתֶ

ן.  ַאְרָנק ָיׁשָ לּוי ּוָבלּוי, ּכְ ִרים, ֶזה עֹור ּתָ ְמֻבּגָ

ּדּוִלים:  לֹות ְוַהּגִ ּבָ ל סּוֵגי ַהּיַ אן ֶאת ּכָ ֵיׁש ִלי ּכָ

ִחי, ֶזה לֹא ַרע,  ֶלת ַעל ַהּלֶ ַיּבֶ

אֶֹזן,  אֹו ּבָ

אֹו ְלַיד ָהַאף. 

קֹומֹות ָהֲאהּוִבים ָעַלי,  ֵאּלּו ַהּמְ

ר.  ֶלד הֹוֵפְך ִלְמֻבּגָ ְוהֹוּפ, ַהּיֶ

אי  ם ַוּדַ ב. ַאּתֶ י לֹו, ֲחטֹוֶטֶרת ַלַגּ כֹוָנה? ִהְצַמְדּתִ ה ִמן ַהּמְ ָצא ֶזה ַעּתָ ּיָ ן ׁשֶ ּבֵ ֶלד ַהּגִ ם רֹוִאים ֶאת ַהּיֶ ה, ַאּתֶ ּנָ ּפִ ם ּבַ ְוׁשָ

ֶנת. ּבֶ ים ּגִ ם, ְונֹוֶצֶרת ְלִעּתִ ְדָרה ִמְתַעּקֵ ִ ִנים חּוט ַהּשׁ ּקְ ֵדִלים ּוִמְזּדַ ּגְ ׁשֶ ּכְ יֹוְדִעים, ׁשֶ

ֲאָבל זֹו ַרק ַהַהְתָחָלה. 

נֹות ּוְצֻהּבֹות.  ִים, ַוֲהִפיָכָתן ַלֲעֻקּמֹות, ְמֻבְלּגָ ּנַ ה ְמכֹוָנה ַלֲעִקיַרת ׁשִ ְוִהּנֵ

ר. עֹוֵקר ְוׁשֹוֵתל, עֹוֵקר  ׂשָ י ּבָ ּנֵ ד ַמְחִליף ָלֶהם אֹוָתן, ְלׁשִ י ָחָלב, ֲאִני ִמּיָ ּנֵ יִעים ְלָכאן ִעם ׁשִ ּגִ ּמַ קֶֹדם ּכֹל, ְיָלִדים ׁשֶ

מֹו ֵעִצים.  ְונֹוֵטַע, ַאַחת-ַאַחת, ּכְ

ם.  ַמְעּתֶ ְ ּשׁ ָרחֹות ׁשֶ אי ַהּצְ ֵאּלּו ַוּדַ

ָלִדים ָהֵאּלּו,"  ַהּיְ

ה,  מּו ָיד ַעל ַהּפֶ ה, ְוׂשָ ּנָ ּפִ ִהְצטֹוְפפּו ּבַ ים, ׁשֶ יַע ַעל ְקבּוַצת ְיָלִדים ְקַטּנִ אֶֹזן ָהָמן ִהְצּבִ

ֶהם.  ּלָ ִים ַהֲחָדׁשֹות ׁשֶ ּנַ ִ ְך ִעם ַהּשׁ ים ְלַחּיֵ ׁשִ ּיְ ו ֵהם ִמְתּבַ "ָעְברּו ִטּפּול, ְוַעְכׁשָ

ה:  ַמּכָ י ִצּפֹוִרים ּבְ ּתֵ ם רֹוִאים, ׁשְ ַאּתֶ

ְדלּו,  ם ּגָ ּגַ

כּו.  ְוַגם לֹא ְיַחּיְ
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ָער.  ַנת ַהּשֵׂ ת ַהְלּבָ י, ּוִפּנַ ּלִ ַרַחת ׁשֶ י ֶאת ְמכֹוַנת ַהּקָ ַכְחּתִ ְמַעט ׁשָ הֹו... ּכִ

ִאיָרה ָלֶהם,  ֶאְמַצע ָהרֹאׁש, ֲאָבל ַמׁשְ ִנים ָקַרַחת ּבְ ה ַלּבָ עֹוׂשָ ִריָטה, ׁשֶ ֶבת ְמכֹוַנת ַהּמְ ם ִנּצֶ ָערֹות ֶזה ַקל. ׁשָ ִלְמרֹט ׂשְ

ִביב.  ִליל ִמּסָ ָער ּדָ ׂשֵ

ָער.  ין ֶאת ַהּשֵׂ נֹות, ָאנּו נֹוֲהִגים, ְלַהְלּבִ ַלּבָ

ִרים. ֲאִני ֵמֵקל ֲעֵליֶהם.  ּנּו, ֶזה, ַלֲהפְֹך ִלְמֻבּגָ ָלִדים ְמַפֲחִדים ִמּמֶ ּיְ ָבר ׁשֶ ה ָלֶכם סֹוד, ְיָלִדים ֲחמּוִדים, ִאם ֵיׁש ּדָ ֲאַגּלֶ

ִלי ְלַחּכֹות,  ִדיָלה, ּבְ ִלי ִיּסּוֵרי ּגְ ְלדּות, ּבְ ן ַהּיַ ָבר. ֶזהּו, סֹוף ִעּדַ ִרים ְלָכל ּדָ ּתֹות, ְמֻבּגָ אן, ֵהם יֹוְצִאים ְוחֹוְזִרים ַלּכִ ִמּכָ

ָבר.  ִרים ְלָכל ּדָ ה, ְמֻבּגָ ּנָ ָלִדים ָיִגיחּו ִמּמֶ ְנָהָרה ַהֲחׁשּוָכה, ְוַהּיְ ְקֵצה ַהּמִ ָהאֹור ָיִאיר ּבִ ִנים, ׁשֶ י ׁשָ ּבֵ ִנים ַעל ּגַ ׁשָ

"ּופֹה ֵיׁש ָלנּו, ִמְתַקן ִהּפּוְך,"

אֹות.  ָעָרה, ּוְלִהְתּגָ ּמְ נּו ּבַ ר ִאּתָ יְך אֶֹזן ָהָמן ְלַסּיֵ ִהְמׁשִ

ָערֹות.  יל ׂשְ ּתִ ׁשְ ּמַ ֶזה, ׁשֶ "ּכָ

ְמקֹומֹות לֹא ְרצּוִיים  ָערֹות, ּבִ ָערֹות ִמן ָהרֹאׁש, ֲאָבל צֹוְמחֹות ׂשְ רֹות ַהּשְׂ ִרים ָאְמָנם נֹוׁשְ ֻבּגָ ּמְ ּלַ חּו, ׁשֶ ּכְ ׁשְ ַאל ּתִ

ֲאֵחִרים: 

ַרְגַלִים, ְוֵאיפֹה לֹא עֹוד.  ָחַיִים, ּבָ ים ַעל ַהּלְ ׁשִ ָאְזַנִים, ַלּנָ ַאף, ּבָ ּבָ

ר  ְתִאיִמים, ַוֲהֵרי ָלֶכם, ְמֻבּגָ קֹומֹות ַהּמַ ּמְ ְמֻיָחד, ּבַ חֹרֹות ּבִ ָערֹות ֲאָחדֹות, ֲאָבל ֲאֻרּכֹות ּוׁשְ ֶלד ׂשְ יל ַלּיֶ ּתִ ָאז ֲאִני, ַמׁשְ

ְלִתְפֶאֶרת. 

י,  ַכְחּתִ ְוֵאיְך ׁשָ

יק ְלַלְיָלה ֶאָחד,  י ֶזה ַמְסּפִ ם, ּכִ ֱאֶמת ְנַסּיֵ ֶזה ּבֶ ֲאָבל ּבָ

ִרים.  מֹו ֵאֶצל ְמֻבּגָ ַלת ָהעֹור, ּכְ ְתָקן ִלְמִתיַחת ָאְזַנִים, ִנּפּוַח ָהַאף ְוַהּפָ ַהּמִ

ה ַמְכִניס ֶאת ָהאֶֹזן,  ַאּתָ

ה עֶֹפר."  ַנּסֶ ה, ּבֹוא ּתְ ִהּנֵ

"לֹא! לֹא!" 

י.  ָצַעְקּתִ

ה צֹוֵדק,"  "טֹוב, ַאּתָ

ָאַמר אֶֹזן ָהָמן, 

ר.  אֶֹפן ְמֻסּדָ ֶכם, ּבְ ה ֶאת ֶזה ְלֻכּלְ "עֹוד ְמַעט ַנֲעׂשֶ

נּו, ְיָלִדים, ִיְהיּו ָאְזֵני ָהָמן.  י. ְלֻכּלָ ּלִ ְצֲחקּו ַעל אֶֹזן ָהָמן ׁשֶ ְך ְלָך ֶאת ָהאֶֹזן, ְויֹוֵתר, לֹא ּתִ ה, מֹוׁשֵ ְתָקן ַהּזֶ ֲאָבל ַהּמִ

ְוָכאן, 

לֹון.  מֹו ּבָ ִחים ֶאת ָהַאף, ּכְ ְמַנּפְ

ְתָקן ָהַאֲחרֹון,  ּוַבּמִ

ַההּוא, 

רֹוִצים.  מֹוְתִחים ֶאת ָהעֹור, ַעד ֵהיָכן ׁשֶ

רֹועֹות.  ּזְ לּוי ּוְמֻדְבָלל ּבַ ַחת ָלֵעיַנִים, אֹו ְסָתם עֹור ּתָ ּיֹות ִמּתַ ּקִ פּול, ׂשַ ל, ַסְנֵטר ּכָ ְלָמׁשָ

ּוְבָכל זֹאת ַאֲחרֹון, 

ח,  ּכַ ּלֹא ֶאׁשְ ׁשֶ

ִמְתָקן ְלִקּפּול ָהעֹור, ְוִלְקָמִטים. 



130

ה,  ִהּנֵ

ִנים, ִנְרֶאה,  ָחַיִים, ְוָכל עֹור ַהּפָ ַצח, ַהּלְ ם ְמִסיִרים אֹוָתּה, ַהּמֵ ַאּתֶ ִנים, ּוְכׁשֶ ָכה ַהּזֹאת ַעל ַהּפָ ּסֵ ים ֶאת ַהּמַ ם חֹוְבׁשִ ַאּתֶ

ָקִעים ַוֲחִריִצים."  ה ּוְסדּוָקה, ְמֵלָאה ּבְ ֲאָדָמה ְיֵבׁשָ ּכַ

ם,  ָבר ִנְרּדַ נּוִני ּכְ ַיׁשְ

ְצעֹוִני ָהָיה אֹוֵבד ֵעצֹות,  ּפִ

ָכה,  ְמַעט ּבָ ֲעָסִני, ּכִ ּכַ

ַחד.  י ֵמרֹב ּפַ ְקּתִ ּתַ ּתַ ַוֲאִני, ִהׁשְ

ם ַיַחד.  ֻעּלֹות ָהֵאּלּו ּגַ ל ַהּפְ ה ֶאת ּכָ ְתָקן ֶזה, עֹוׂשֶ ּמִ יר, ׁשֶ ְתָקִנים, ְוִהְסּבִ ר אֹוָתנּו ְלַאַחד ַהּמִ אֶֹזן ָהָמן ִחּבֵ

ְענּו!"  ּבַ ֲאַנְחנּו ְיָלִדים, ְוַגם ִנׁשְ רּו ׁשֶ ְזּכְ "ּתִ

ּלֹו.  כֹוָנה ׁשֶ תֹוְך ַהּמְ ֶעְלמּו ֵמֵעיַני, ֶאָחד-ֶאָחד, ּבְ ּנֶ ָקָראִתי ְלֶעְבָרם, ִלְפֵני ׁשֶ

ׁש ָלֶכם מֹוֵצץ!"  ּיֵ רּו ׁשֶ ְזּכְ "ּתִ

נּוִני.  ָקָרא ַיׁשְ

ם יֹוְדִעים ָלעּוף,"  ַאּתֶ רּו ׁשֶ ְזּכְ "ּתִ

נֹוִני לֹוֵחׁש,  י ֶאת ַמּתָ ַמְעּתִ ׁשָ

ל ֶזה ַיֲעזֹר.  י, ָמה ּכָ ֲאָבל לֹא ָיַדְעּתִ

ם,  "ַאּתֶ

ְיָלה,"  עֶֹפר ְוַיְלֵדי ַהּלַ

ָעָרה,  ּמְ ל אֶֹזן ָהָמן, ְמַהְדֵהד ּבַ ו קֹולֹו ָהָרם ׁשֶ ַמע ַעְכׁשָ ִנׁשְ

ם ֶאת  י ָלֶכם, ְולֹא ְנַעְלּתֶ ַאְרּתִ ִהׁשְ ם ַלֲחבֹׁש ֶאת ַהּכֹוָבִעים ׁשֶ אֶֹזן, ֵסַרְבּתֶ ם אֹוִתי ּבָ ְגּתֶ ְגּדַ ית ִסְפִרי, ּדִ ם ִמּבֵ ַרְחּתֶ "ּבְ

יֶתם ָלֶכם, אֶֹזן ָהָמן  ִתים, ֲעׂשִ ָלִדים ַהּמֵ ם אֹוִתי, ּוְבֶאֶרץ ַהּיְ ְעּתֶ ּגַ ַהר ַהֲחלֹומֹות ׁשִ יִתי ֲעֵליֶכם ִלְנעֹל. ּבְ ּוִ ּצִ ֲעַלִים ׁשֶ ַהּנַ

ם אֹוִתי, ְועֹוד, ְועֹוד.  ַכְחּתֶ ַיַער ַהּמֹוְצִצים ׁשְ ַאֵחר. ּבְ

ְפַלִים.  ֶפל ּכִ ם ַעל ַהּכֹל, ּכֶ ּלֵ הֹות. ֲאָבל ָלֶכם, ֲאׁשַ י ֵהן ִאּמָ י ַעל ַהּכֹל, ּכִ נֹות, ָסַלְחּתִ ִנים ֲאהּוִבים. ַלּבָ יַע, ּבָ ין ִהּגִ יֹום ַהּדִ

רֹות.  ֶהן, ְמֻבּגָ ּלָ ַנת ַהּיִֹפי ׁשֶ ְ ה, ִהְתעֹוְררּו ִמּשׁ ּיָ ְלּגִ ֶמת ְוׁשִ ְרּדֶ ה ַהּנִ ֵפהִפּיָ ם ַהּיְ ָמה ֵיׁש, ּגַ

רּוַע?!"  ְך ּגָ ל ּכָ ָמה, ֶזה ּכָ

י ֶאֶבן.  יל ֵמֶהם ּגּוׁשֵ ָעָרה, ְוִהּפִ ִהְרִעיד ֶאת ִקירֹות ַהּמְ ל, ׁשֶ ְלּגֵ ְצחֹוק ִמְתּגַ ָצַחק אֶֹזן ָהָמן ּבִ

ּסֹוף, עֹוד ּתֹודּו ִלי."  "ּבַ
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"עֶֹפר! 

עֶֹפר! 

ה ׁשֹוֵמַע אֹוִתי?"  ַאּתָ

י ְלַעְצִמי,  ּתִ ָלַחׁשְ

ֵאִבים!  ים ֵלב ַלּכְ ׂשִ "ַאל ּתָ

ֵמִחים.  ָבִרים ׂשְ ְחׁשֹב ַעל ּדְ ּתַ

ְרָטה."  ָלִדים, ִעם ַמְרָטה ּוּבַ ו ָעף ֵמַעל ֶאֶרץ ַהּיְ ה ַעְכׁשָ ַאּתָ

י ָלעּוף.  ְרַקע, ְולֹא ָיכְֹלּתִ קּו אֹוִתי ַלּקַ ֵאִבים ִרּתְ ֲאָבל ַהּכְ

ָפַתי.  י ֶאת ׂשְ ְכּתִ ָנׁשַ

ֵאִבים ְלַבד.  ל ֶאָחד ֵמַהּכְ חֹות ּכֹוֵאב, ִמּכָ ִמיד ּפָ ֵאִבים ַיַחד, ֶזה ּתָ ֵני ּכְ כּום ׁשְ ּסְ ד אֹוִתי ֶאת ַהחֹק, ׁשֶ ְצעֹוִני ִלּמֵ ּפִ

"ֶזה לֹא ָיכֹול ִלְהיֹות!" 

ַאג אֶֹזן ָהָמן,  ׁשָ

חֹות ֵמֶאָחד."  ִים, ִיְהֶיה ּפָ ּתַ ִנים, ׁשְ ֶפר ִליָלִדים ְמַעְצּבְ ֵבית ַהּסֵ ּבְ "ׁשֶ

ה,  "ִהּנֵ

ה, אֶֹזן ָהָמן,"  ַנּסֶ ּתְ

חֹון.  ל ִנּצָ ִחּיּוְך ׁשֶ י ּבְ ְרּתִ ִהְסּבַ

ד אֹוְתָך.  "ּבֹוא ֲאַלּמֵ

ָך."  ּלְ ד ׁשֶ ן ִלי ֶרַגע ֶאת ַהּיָ ּתֵ

ָחְזָקה.  י אֹוָתּה, ּבְ יׁש ִלי ֶאת ָידֹו, ְוָצַבְטּתִ הּוא ִהּגִ

הּו ַאֵחר,  ה ַמְכִאיב ְלִמיׁשֶ ַאּתָ ׁשֶ "ּכְ

חֹות ּכֹוֵאב.  ְלָך, ּפָ

ה,  יר ֶאת ַהחֹק ַהּזֶ ה ַמּכִ ַאּתָ

אֶֹזן ָהָמן?" 

"לֹא," 

א.  ּלֵ הּוא ִהְתּפַ

"אֶֹזן ָהָמן, 

ַעם לֹא ָהִייָת ֶיֶלד?  ַאף ּפַ

חֹות ּכֹוֵאב ְלָך?"  א, ֶזה ּפָ ה צֹוֵבט ֶאת ַאּבָ ַאּתָ ׁשֶ ם, ּכְ ְבִדיַקת ּדָ ּבִ ה לֹא זֹוֵכר ׁשֶ ַאּתָ

ַתק.  הּוא ׁשָ

י,  ְתאֹום ֵהַבְנּתִ ּפִ

ָלִדים.  ַמן ְלָכל ַהּיְ ל ַהּזְ ה אֶֹזן ָהָמן ַמְכִאיב ּכָ ָלּמָ

ֲאָבל ֶזה ָהָיה ְמֻאָחר, 

ָלה.  ָרִתי ָהְלָכה ְוִהְתַעְרּפְ ַהּכָ

יָת ֶאת ַהּסֹוד!"  ּלִ "ּגִ

ָצַרח אֶֹזן ָהָמן, 
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ח אֹותֹו.  ּכַ ׁשְ ר, ּתִ ְהֶיה ְמֻבּגָ ּתִ ׁשֶ "ֲאָבל ּכְ

י,  ּלִ יָת ֶאת ַהּסֹוד ׁשֶ ּלִ ּגִ

עֶֹפר, 

ָלֵכן ָאסּור ְלָך יֹוֵתר, ִלְהיֹות ֶיֶלד!" 

ָכה  ּיּוט. ּכָ ֵדי לֹא ִלְצלֹל ְלתֹוְך ַהּסִ יִתי, ִלְזּכֹר ָחָזק, "ִמי ֲאִני", ּכְ י, ְוָהיּו ִלי ֲחלֹומֹות ְזָוָעה. אּוַלי ִנּסִ ְמּתִ ְרּדַ ּנִ ב ׁשֶ ֲאִני חֹוׁשֵ

ה. ַאּתָ דּו אֹוִתי, ַמְחִזיִקים ָחָזק, ֶאת ִמי ׁשֶ ִמיד ִלּמְ ְיָלה ּתָ ַיְלֵדי ַהּלַ

ּה. ֲאִני  ר ִאּתָ י ְלַדּבֵ ֶבֶגד ִצְבעֹוִני ְוזֹוֵהר, ֲאָבל ִהיא ַרק ָצֲחָקה ְולֹא ָיכְֹלּתִ ָעְמָדה ְלָיִדי, ּבְ ְפֶלֶצת ׁשֶ ר ִעם ַהּמִ יִתי ְלַדּבֵ ִנּסִ

ׁש ָעַזר.  ְלִמיד טֹוב, ֲאָבל ֶזה לֹא ַמּמָ י ִלְהיֹות ּתַ י ְסִליָחה, ְוִהְבַטְחּתִ ּתִ ׁשְ ּקַ ֲאִפּלּו, ּבִ ב, ׁשֶ חֹוׁשֵ

ה...  ּנֶ ּתַ י, הֹוֵלְך ּוִמׁשְ ּלִ י, ֵאיְך ַהּגּוף ׁשֶ ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ

ִמיׁשּות, ֶזה לֹא אֹותֹו  ּגּוף. ֶזה לֹא אֹותֹו ַהּגּוף, זֹו לֹא אֹוָתּה ַהּגְ ָכל ִמיֵני ְמקֹומֹות ּבַ ל ְזֵקִנים, ּבְ ֵאִבים ׁשֶ י, ּכְ ּתִ ַחׁשְ

ה.  ׁשָ ָאִביב, ְוזֹו לֹא אֹוָתּה ַהַהְרּגָ

ים. ה, ְלָכל ַהַחּיִ ֶרץ ַהּזֶ מֹר ֶאת ַהּמֶ ִבים ִלׁשְ ַחּיָ ל, ְוׁשֶ י ֶאת ַהֶהְבּדֵ ו, ֵהַבְנּתִ ַרק ַעְכׁשָ

י ְנִביחֹות.  ַמְעּתִ ְתאֹום ׁשָ ּפִ

י ֶאת ֵעיַני...  ַתְחּתִ ּפָ

כֹות, ּוְקָצת ֻמְדָאגֹות:  נֹות ְמַחּיְ ָנב, ְוָכל ַהּבָ ּזָ ת ּבַ ׁשֶ ּכֶ ָבה ֶנְלָיה, ְמַכׁשְ מּוִלי, ִנּצְ

"עֶֹפר, ָמה ָקָרה ְלָך? 

כֹוָנה ַהּזֹאת."  , ִמּתֹוְך ַהּמְ ִכיָת ְוָצַעְקּתָ ה ּבָ ַאּתָ

"ֲאָבל ֲאִני... ֲאִני... ָזֵקן," 

י,  ִמְלַמְלּתִ

ַני.  י ֶאת עֹור ּפָ ְפּתִ ְוִלּטַ

הּוא ָהָיה ָחָלק. 

ְדַאג,  "ַאל ּתִ

ם.  ּלָ ל ּכֻ כֹונֹות ׁשֶ ַמן, ְוִהְפַסְקנּו ֶאת ַהּמְ ּזְ ְענּו ּבַ ִהּגַ

ַרח." ד ּבָ אֶֹזן ָהָמן ָרָאה אֹוָתנּו, ּוִמּיָ

רֹות?"  "ַעל ָמה ֵהן ְמַדּבְ

ִנים.  ֲאלּו ַהּבָ ׁשָ

ְך,  יר ָלֶכם ַאַחר ּכָ "ַנְסּבִ

אן." ִבים ִלְברַֹח ִמּכָ ו, ַחּיָ ֲאָבל ַעְכׁשָ

ְראּו...  "אֹוי, ּתִ

ָפִנים,"  ֲעָסִני, ֵיׁש ְלָך ְקָצת ָקַרַחת ִמּלְ ּכַ

יָנה,  יּפִ יָעה ָעָליו ּפִ ִהְצּבִ

ְרֶאה ִלי."  ְרֶאה, ּתַ "ּתַ
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ִבים ִלְברַֹח," ו, ֲאַנְחנּו ַחּיָ "ֵאין ָלנּו ְזַמן ַעְכׁשָ

ָקְרָאה ׁשּוב ַמְרָטה, 

ּה.  יָנה ִאּתָ יּפִ ָכה ֶאת ּפִ ּוָמׁשְ

    

א!  "ִאּמָ

א!  ִאּמָ

ְחְזִרי!"  ּתַ

יט ָלאֶֹפק ְולֹא ַמֲאִמין.  ן ִליָלִדים, ַמּבִ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ ג ּבֵ ל אֶֹזן ָהָמן, ֵמַעל ּגַ ְחִריָדה ׁשֶ ְמָעה ַצֲעָקתֹו ַהּמַ ִנׁשְ

"ְלָאן ֵהן הֹוְלכֹות?! 

י."  ּלִ הֹות ׁשֶ ָהִאּמָ

ן ִליָלִדים.  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ ם ֵהֵחל ָלֶרֶדת ַעל ּבֵ ֲעָנִנים, ְוֶגׁשֶ רּו ׁשּוב ּבַ ַמִים ִהְתַקּדְ ָ ַהּשׁ

ים!"  ּקִ ְמּתַ "ֵהם הֹוְלִכים ְלִכּוּון ֵעֶמק ַהּמַ

הּוא ָצַעק, 

ֵני ְרִעיַדת ֲאָדָמה.  ִמּפְ ָניו, ּכְ ם, ְוִצּפֹוִרים ִנְמְלטּו ִמּפָ ׁשֶ ּגֶ רֹות ָהֵעִצים ּבַ ָלִדים, ִטְלֵטל ֶאת ַצּמְ ָכל ֶאֶרץ ַהּיְ ה ּבְ ְוקֹולֹו ִהּכָ

ֶעְלָמה ֵמֵעיָניו. ּנֶ ָהְלָכה ְוָקְטָנה ַעד ׁשֶ ָלִדים ׁשֶ ֵבד, ּבֹוֶהה ְלֵעֶבר ְקבּוַצת ַהּיְ ם ַהּכָ ׁשֶ ּגֶ עֹות ֲאֻרּכֹות, ּבַ ְך ָעַמד אֶֹזן ָהָמן, ׁשָ ּכָ
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ים ּקִ ְמּתַ ֵעֶמק ַהּמַ

ב ַעל  ּצָ יִבים ְלִדְבֵרי אֶֹזן ָהָמן ַהּנִ דֹם ָמתּוַח, ּוַמְקׁשִ רֹות, עֹוְמִדים ּבְ ׁשּורֹות ְיׁשָ ָלִדים ּבְ רּו ַהּיְ ּדְ ֳחָרת, ִהְסּתַ בֶֹקר ַהּמָ ּבְ

ָמה.  ַהּבָ

ָלִדים,  ין טּוֵרי ַהּיְ מֹוִרים ָעְברּו ּבֵ

ּוָבְדקּו:  

דֹם ָמתּוַח,  ִמי לֹא עֹוֵמד ּבְ

ִמי ֵמֵעז ִלְנׁשֹם,

ׁש ְצמּודֹות,  ִמי ַרְגָליו לֹא ַמּמָ

ה. ִנּיָ ְ ר ַעל ַהּשׁ ָען ַעל ֶרֶגל ַאַחת, יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ ּוִמי ִנׁשְ

אן,  "ּכָ

ית ִסְפֵרנּו,"  לֹא ַהְרֵחק ִמּבֵ

ֶמׁש ָהעֹוָלה,  ֶ ַתח אֶֹזן ָהָמן, ְוֵהִניף ֶאת ָידֹו ְלִכּוּון ַהּשׁ ּפָ

ים.  ּקִ ְמּתַ "ִנְמָצא ֵעֶמק ַהּמַ

ַמע ָעָליו?  ִמי לֹא ׁשָ

ֵאיֶזה ֶיֶלד לֹא ָחַלם ָלגּור ּבֹו? 

ים.  ּקִ ְמּתַ ל סּוֵגי ַהּמַ ּצֹוְמִחים ּבֹו ּכָ ֶזהּו ֵעֶמק ׁשֶ

ס.  רֹוּפֹו ְוִצ'יּפְ יְסִלי, ַאּפְ ְמּבֹות, ּבִ ַתּפּוֵחי ֲאָדָמה, ֵאּלּו ַהּבַ ְרַקע ּכְ ְרִגים ַעל ַהּקַ ּתָ ר ִמן ָהֲאָדָמה, ִמׂשְ ֵדִלים ָיׁשָ ֶחְלָקם ּגְ

ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ים ַעד ָלאֶֹפק ָהָרחֹוק. ּוְכׁשֶ ְבעֹוִנּיִ יו ַהּצִ ּלָ ֵמלֹו ָהַרְך, ְוֶאת ּגַ ְרׁשְ ר ִלְראֹות ֶאת ַים ַהּמַ ֵעֶמק, ֶאְפׁשָ ָמקֹום ַאֵחר ּבָ ּבְ

ים.  ְרַחּקִ ֵמלֹו, ִהְפִליגּו ּבֹו ְיָלִדים ַלּמֶ ְרׁשְ ה ֶאת ַים ַהּמַ ה ֲחִמימֹות ְוֵהֵמּסָ ְמּבָ ְלָחה ַקְרֵני ּבַ ׁשָ

ׁש, ִלּפֹל,  ּלֵ ם ְסִקי, ְלִהְתּגַ ָבִעים. ְיָלִדים ָנֲהגּו ַלֲעׂשֹות ׁשָ ָכל ַהּצְ ִלידֹות, ּבְ ִאים ָהֵרי ּגְ ֵמלֹו, ִמְתַנּשְׂ ְרׁשְ ֵמַעל ַים ַהּמַ

ִליָדה,  ּגְ ׁש ּבַ ּלֵ ְלִהְתּפַ

ַמִים:  ָ ְוָלקּום ִלְצעֹק ַלּשׁ

ר!"  ָ "ֲאִני ְמֻאּשׁ

ָכל ָהֵעֶמק.  ֶדה ָחרּוׁש, ִנְפְרׂשּו ּבְ ׂשָ ְטֵחי ׁשֹוקֹוָלד, ַטְבָלאֹות-ַטְבָלאֹות, ּכְ ִמׁשְ

ֶלד  ּיֶ ֵביַצת ֶאְפרֹוַח, ּוְכׁשֶ ְרִאים, ּכְ יִחים. ֵאּלּו אֹוָתם ׁשֹוקֹוָלִדים, ַהּנִ ָעה ַעל ׂשִ יֵצי ַהְפּתָ ְדלּו ּבֵ ֹוקֹוָלד, ּגָ דֹות ַהּשׁ ְלאֶֹרְך ׂשְ

ק, ְוָתִמיד ָהַאֲחרֹון, ָמתֹוק ְוָטִעים  ה, עֹוד ַמְמּתָ ק ַהּזֶ ְמּתָ ק, ּוְבתֹוְך ַהּמַ ְפִנים, עֹוד ַמְמּתָ ה לֹו ּבִ ּפֹוֵתַח אֹוָתם, ְמַחּכֶ
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ִמּקֹוְדמֹו. 

ֵעֶמק.  ּוְנָהרֹות ָזְרמּו ּבָ

ל ָהֵעֶמק.  דֹוָתיו ְוִהְפָרה ֶאת ּכָ ָהָיה ָאדֹם ּוָמתֹוק, ָעָלה ַעל ּגְ ֶטל ׁשֶ ְנַהר ִמיץ ַהּפֶ

ר ִמּתֹוְך  ְמחּו ָיׁשָ ּצָ ל, ׁשֶ ִרּיֹות ַעל ַמּקֵ ּכָ דֹות ַהּסֻ ין ׂשְ ָנָחׁש ּבֵ לּו ּכְ ּתְ ם ֵהם ִהְתּפַ ְנַהר ַהּקֹוָקה קֹוָלה ּוְנַהר ָהאֹוַרְנָג'ָדה, ּגַ

ָהֲאָדָמה. 

ְוַכּמּוָבן, 

ים.  ּקִ ְמּתַ ל ַהּמַ ָאְכלּו ֶאת ּכָ ָלִדים ָהיּו ְזקּוִקים לֹו ְלַאַחר ׁשֶ ַהּיְ תּוִקים, ׁשֶ ִים ַהּמְ ח ֶאת ְנַהר ַהּמַ ּכַ לֹא ִנׁשְ

ִקּצּור,  ּבְ

ים.  ּלִ ים, ּגַ ּלִ ֶהם, ּגַ יָטה ּבָ ל ְצָבִעים, ְוָהרּוַח ְמׁשִ ָים ׁשֶ

ֹוקֹוָלד. ִביָנה ָהַרּכֹות ְוַגם עּוגֹות ַהּשׁ ְמֻיָחד עּוגֹות ַהּגְ ִמּטֹות, ּבִ ׁשּו ּכְ ּמְ ְטֵחי ָהעּוגֹות ׁשִ ִמׁשְ

אּו חֶֹפן.  ְלחּו ָיד ּוִמּלְ ֵצל ֲעֵצי ַהּטֹוִפי, ׁשָ בּו ּבְ ָנה, ָיׁשְ ֵ ָלִדים ִמן ַהּשׁ מּו ַהּיְ ּקָ ּוְכׁשֶ

ל  רּו, ְוִכּסּו ֶאת ּכָ ּזְ ִהְתּפַ ִרּיֹות ִצְבעֹוִנּיֹות, ׁשֶ י ִאם ֻסּכָ ה רֹוַתַחת, ּכִ ם, ֲאָבל הּוא לֹא ָיַרק ַלּבָ ַעׁש ָהָיה ׁשָ ֲאִפּלּו ַהר ּגַ

ָהֵעֶמק." 

יו קֹוֵצף ַנֲהרֹות רֹק, ְוִריר זֹוֵלג  ׁשּות, ּפִ ִהְתַרּגְ א ּבְ ים, הֹוֵלְך ְוִנּשָׂ ּקִ ְמּתַ ָתֵאר ֶאת ֵעֶמק ַהּמַ ל אֶֹזן ָהָמן, ַהּמְ ְוקֹולֹו ׁשֶ

ַבר ָמה... ת ּדְ ׂשֶ ְמַחּפֶ ָפָתיו ּכִ ֶקת ֶאת ׂשְ ִפיו, ּוְמַלּקֶ ם ִהיא ָנָעה ּבְ ּנּו. ְלׁשֹונֹו, ּגַ ִמּמֶ

ים!  ּקִ "ַמְמּתַ

ים!  ּקִ ַמְמּתַ

ים!"  ּקִ ְועֹוד ַמְמּתַ

ַאג,  הּוא ׁשָ

י ָעָליו.  ֲאִני ָהִייִתי ֶיֶלד ָחַלְמּתִ ׁשֶ ם ּכְ ָנה, ּגַ ָ ָכל ְימֹות ַהּשׁ ר ּבְ ל ֻסּכָ ם ׁשֶ ֶגׁשֶ ֶקה ּבְ ׁשְ ְפָלא, ַהּמֻ ים ַהּנִ ּקִ ְמּתַ "ֵעֶמק ַהּמַ

ו,  ֲאָבל ַעְכׁשָ

י!  ּדַ

ים.  ּקִ ְמּתַ ַחר, ֵנֵצא ְלִמְבָצע ְלִחּסּול ֵעֶמק ַהּמַ ָמָחר, ִעם ׁשַ

ים!  ּקִ ְמּתַ י ַלּמַ ּדַ

ים!  ּקִ י ַלַחְיּדַ ּדַ

ִים!  ּנַ ִ ּשׁ ְוַדי ַלחֹוִרים ּבַ

ִאיר אֹוָתם ִעם ָיַדִים  ַע ְיָלִדים, ַמׁשְ ּגֵ ׁשַ ים. אֹותֹו ֵעֶמק ַהּמְ ּקִ ְמּתַ ְלדּות, הּוא ִחּסּול ֵעֶמק ַהּמַ ִחּסּול ַהּיַ ָלב ִראׁשֹון ּבְ ׁשָ

ָנה ֵמֵעיֵני ַההֹוִרים.  יר ׁשֵ ָגִדים, ּוַמּדִ ִביקֹות, ְמַלְכֵלְך ֶאת ַהּבְ ּדְ

ים!"  ּקִ ְמּתַ י ַלּמַ ּדַ

ַאג,  הּוא ׁשָ

ָלִדים לֹא ָנעּו ְולֹא ָזעּו. ְוַהּיְ

"ָמָחר, 

ַחר,"  ִעם ׁשַ

ע ְמַעט,  יְך אֶֹזן ָהָמן, ְוקֹולֹו ִנְרּגַ ִהְמׁשִ
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ל  ֵני ּכָ ר אֹותֹו ַעל ּפְ ל ֶמַלח, ְיַפּזֵ דֹול ׁשֶ ק ּגָ ָידֹו, ׂשַ א ּבְ ם, ִיּשָׂ ל ֶאָחד ִמּכֶ ה טּוִרים. ּכָ ַכּמָ ים ּבְ ּקִ ְמּתַ "ַנְחּדֹר ְלֵעֶמק ַהּמַ

תּוִקים.  ץ ַלֲחלֹומֹות ַהּמְ ים, ְוַהּקֵ ּקִ ְמּתַ ַהּמַ

ה ְמלּוָחה,  ִרּיָ ֻסּכָ

ָהא... 

ם אֹוִתי."  ִהְצַחְקּתֶ

חֹוק.  ַע ִמּצְ ּקֵ ָמה, ְוִהְתּפַ ו ָעַמד אֶֹזן ָהָמן ַעל ַהּבָ ַעְכׁשָ

"ֶמַלח! ֶמַלח! 

ְיָלִדים, 

ה ֶמַלח?  ם יֹוְדִעים ָמה עֹוׂשֶ ַאּתֶ

ַצע?  מּו ָלֶכם ֶמַלח ַעל ּפֶ ַעם ׂשָ ּפַ

הֹו, 

ֶזה לֹא ָנִעים. 

ְהיּו יֹוֵתר ְיָלִדים ְמתּוִקים.  ם לֹא ּתִ ַלח, ְוַגם ַאּתֶ ּפְֹך ֲעֵליֶכם ֶאת ַהּמֶ ה, ִנׁשְ ָרב ַהּזֶ ּקְ חּו ּבַ ַנּצְ ִאם לֹא ּתְ

ֶות?  ם ַעל ַים ַהּמָ ַמְעּתֶ ׁשְ

ַלח.  הּוא ַים ַהּמֶ

ם,  ַמְעּתֶ ַטח ׁשְ ּבֶ

ְלִמיִדים ָחרּוִצים.  ם ּתַ י ַאּתֶ ּכִ

לּוָחה ַהִהיא.  ֲאָדָמה ַהּמְ ָבר לֹא צֹוֵמַח, ּבָ ׁשּום ּדָ

לּוִחים ָהֵהם.  ִים ַהּמְ ּמַ ג לֹא ַחי, ּבַ ׁשּום ּדָ

ֶטל,  יץ ּפֶ ּפְֹך ֶמַלח ִלְנַהר ַהּמִ ֲאַנְחנּו ִנׁשְ

ר ֶמַלח ַעל ָהעּוגֹות,  ְנַפּזֵ

ִלידֹות,  ֹוקֹוָלִדים ְוַהּגְ ַעל ַהּשׁ

ָכל ָמקֹום ֶמַלח."  ּבְ

ְנָאה,  ֵעיָניו ָיְרקּו ִניצֹוצֹות ׂשִ

ָלִדים ַלְחזֹר ַאֲחָריו:  ה ַעל ַהּיְ הּוא ִצּוָ ׁשֶ ּכְ

"ַמר הּוא ָטִעים ּוָמתֹוק הּוא ִפיְחס, 

ַמר הּוא ָטִעים ּוָמתֹוק הּוא ִאיְכס." 

ֲאגּו:  ָלִדים ׁשָ ְוָכל ַהּיְ

"ַמר הּוא ָטִעים ּוָמתֹוק הּוא ִפיְחס,

ַמר הּוא ָטִעים ּוָמתֹוק הּוא ִאיְכס." 

ּורֹות,  ין ַהּשׁ ּומֹוִרים ָעְברּו ּבֵ

ל ׁשֹוקֹוָלד ָמִריר.  ּיֹות ׁשֶ ָלִדים, ֻקּבִ קּו ַלּיְ ְוִחּלְ
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ָרב ַהֲהָכנֹות ַלּקְ

ים.  ּקִ ְמּתַ ִני ֶאל ֵעֶמק ַהּמַ ּקַ אֹותֹו ְזַמן, הֹוִביל אֹוָתנּו ַמְמּתַ ּבְ

ם מֹוִרים ְוַגם ְיָלִדים  ָהיּו ּבֹו ּגַ ין אֶֹזן ָהָמן ּוְצָבאֹו, ׁשֶ ם ְקָרב לֹא ַקל, ּבֵ עֹוֵמד ְלִהְתַרֵחׁש ׁשָ ַדְענּו ׁשֶ ּיָ ָהֱאֶמת ִהיא, ׁשֶ

ָחק.  ׂשְ ּמִ ִרים, ְלֵביֵנינּו, ֲאָבל עֹוד לֹא ָרִצינּו ְלַהְתִחיל ּבַ ְמֻבּגָ

ָחק,"  "ֶזה לֹא ִמׂשְ

ֶפר.  ית ַהּסֵ ג ּבֵ ַאג אֶֹזן ָהָמן, עֹוֵקב ַאֲחֵרינּו ִמּגַ ׁשָ

ֱאֶמת,  "ֶזה ּבֶ

ֶות!"  ים ְוַלּמָ ַלַחּיִ

ֱאֶמת ֶיֶלד,"  "הּוא ּבֶ

ְרָטה.  ָצֲחָקה ּבַ

ֶות,  ים ְוַלּמָ "ַלַחּיִ

ֶות,"  ים ְוַלּמָ ַלַחּיִ

ַפְרצּוף נֹוֵזף.  ָעּה ּבְ ֶאְצּבָ ָקְרָאה ְלֶעְברֹו, ְונֹוְפָפה ּבְ

ֶרַגע ָהַאֲחרֹון, ְוׁשֹוֲאִלים, ָמה ָהָיה  ילּו אֹוָתנּו ּבָ ִהּצִ נֹות ׁשֶ ים, מֹוִדים ַלּבָ ֵאִבים ַהּנֹוָרִאּיִ ָעַרת ַהּכְ ֶהְחַלְפנּו ֲחָויֹות ִמּמְ

טּוַח, ִאם ֲאַנְחנּו ֲעַדִין ְיָלִדים.  ּבָ ַמן. ּבֹוְדִקים, ָמה ׁשֶ ּזְ יעֹות ִעם ֶנְלָיה ּבַ קֹוֶרה, ִאם ֵהן לֹא ָהיּו ַמּגִ

ּוֶבֱאֶמת, 

ִקים.  ְרּפְ ִים ּוַבּמַ ְרּכַ ּבִ ר ּבַ ִעּקָ נּו ָהִיינּו ְמֻלְכָלִכים ּוְפצּוִעים, ּבְ ּלָ ּכֻ

יָנה,  יּפִ ְלּפִ

תּוִחים.  רֹוִכים ָהיּו ּפְ ַהּשְׂ

ְוַכֲעָסִני, 

ֶמׁש.  ֶ ּשׁ ה אֹוָתּה ּבַ ל ֶמֶטר, ֵהִרים ֶאֶבן ְוִיּדָ ָעַצר ּכָ

ֶמׁש.  ֶ ּשׁ ְצָצה ּבַ ּנָ ה, ׁשֶ ׁש לֹו ָקַרַחת ְקַטּנָ ּיֵ ִהְתּכֹוֵפף, ֶלֱאסֹף ֲאָבִנים, ָרִאינּו ׁשֶ ׁשֶ ּכְ

ְענּו. ל, ִנְרּגַ ֶמׁש ְוִקּלֵ ֶ ִפְסֵפס ֶאת ַהּשׁ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ

הּו,"  ֶ ִבים ַלֲעׂשֹות ַמּשׁ "ַחּיָ

ְתאֹום ַמְרָטה.  ָקְרָאה ּפִ

הּו!  ֶ ִבים ַלֲעׂשֹות ַמּשׁ "ַחּיָ

ִלים."  ּטְ ָרב, ַוֲאַנְחנּו ִמְתּבַ אֶֹזן ָהָמן ִמְתּכֹוֵנן ַלּקְ
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"ָמה, 

ים?"  ּקִ ַעם לֹא אַֹכל יֹוֵתר ַמְמּתַ ֲאִני ַאף ּפַ

ַחד.  ּפַ נּו ּבַ ּלָ יק ֶאת ּכֻ ִני, ְוִהְדּבִ ּקַ ל ַמְמּתַ ִיּלֵ

ּלֹא ִיְראּו יֹוֵתר ְלעֹוָלם,"  ים, ׁשֶ ּקִ ַטח חֹוְלִמים ַעל ַמְמּתַ ן ִליָלִדים, ּבֶ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ֵבית ַהּסֵ ָלִדים, ּבְ "ַהּיְ

נּוִני.  ִמְלֵמל ַיׁשְ

"ֲאִני ׁשֹוֵמַע אֹוָתם ֶנֱאָנִחים: 

לֹא רֹוִצים ׁשֹוקֹוָלד ָמִריר, 

רֹוִצים ׁשֹוקֹוָלד ָמתֹוק, 

לֹא רֹוִצים ֶמַלח, 

ר,  רֹוִצים ֻסּכָ

ר."  ֻסּכָ

ים,"  ּקִ ְמּתַ מֹו ְיֵדיֶהם, ֶאת ֵעֶמק ַהּמַ ל, ּבְ ָלִדים ֵיָאְלצּו ְלַחּסֵ "ַהּיְ

י.  ְזּתִ ִהְתַרּגַ

"אֶֹזן ָהָמן," 

הֹוִסיָפה ַמְרָטה, 

ים. אֶֹזן ָהָמן  ְך ֶאת ִמי ְלַהֲאׁשִ ּלֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ַאַחר ּכָ ֵדי ׁשֶ ַעְצָמם ַיֲעׂשּו ֶאת ֶזה, ּכְ ָלִדים ּבְ ַהּיְ ָחׁשּוב ׁשֶ ִמיד ָאַמר, ׁשֶ "ּתָ

ִרים." ָכה, ֵהם הֹוְפִכים יֹוֵתר ַמֵהר ִלְמֻבּגָ ּכָ ַעם ָאַמר, ׁשֶ יִמים ֶאת ַעְצָמם. ּפַ ָלִדים, ַמֲאׁשִ ּיְ אֹוֵהב, ׁשֶ

ד.  ן ֵעֶדן ֲעֵלי ֲאָדמֹות, זֹאת ָרִאינּו ִמּיָ ים ָהָיה, ּגַ ּקִ ְמּתַ ֵעֶמק ַהּמַ

ַמִים ָהיּו ְזרּוֵעי ּכֹוָכִבים.  ָ ק, ְוַהּשׁ ֲעֵצי ַהּטֹוִפי, ָהֲאִויר ָהָיה ָצלּול ּוְמַתְקּתַ ה ּבַ ְרׁשָ ָבה ְוִרׁשְ רּוַח ְנִעיָמה ָנׁשְ

ְצּפּוִצים.  ַחת ַרְגֵלינּו קֹולֹות ּפִ ִמיעּו ּתַ ִהׁשְ ה, ׁשֶ ְמּבָ יְסִלי ְוַהּבַ דֹות ַהּבִ ְמִהירּות ְלתֹוְך ָהֵעֶמק, חֹוִצים ֶאת ׂשְ ָיַרְדנּו ּבִ

ִרים,"  ָ אן ְיָלִדים ְמֻאּשׁ רּו ּכָ ַעם, ּגָ "ּפַ

ְטּפּוִטית.  ָרה ּפִ ִסּפְ

ְראּו,  ה, ּתִ "ִהּנֵ

ֵאזֹור ָהעּוגֹות."  ֶהם ּבְ ּלָ ּטֹות ׁשֶ ַהּמִ

זּוִרים.  ְגֵדי ָים ּפְ ֵמלֹו, ָרִאינּו, ּבִ ְרׁשְ ְלחֹוף ַים ַהּמַ

ים.  ּקִ ל ֲעִטיפֹות ַמְמּתַ ֵאִרּיֹות ׁשֶ תֹוק, ָמָצאנּו, ׁשְ ֶפן ַהּמָ ֶמר ּגֶ ַחת ַלֲעֵצי ַהּצֶ ִמּתַ

"אֶֹזן ָהָמן ָחַטף אֹוָתם," 

ְיָלה.  רּו ַיְלֵדי ַהּלַ ִסּפְ

הּוא רֹוֶצה ְלַגּלֹות ָלֶהם סֹוד.  "הּוא ָקָרא ָלֶהם, ְוָאַמר, ׁשֶ

ּסֹוף ָצַחק:  ּבַ

י ֲעֵליֶכם." ְסָתם ָעַבְדּתִ

ים.  ּקִ ַמְרָטה ָאְסָרה ָעֵלינּו ֶלֱאכֹל ַמְמּתַ

ָרב,"  נּויֹות ַלּקְ ַדִים ִיְהיּו ּפְ ַהּיָ ֵדי ׁשֶ "ּכְ

ִהְכִריָזה. 
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ים ֲחִגיִגית.  ּקִ חֹון, ַנֲערְֹך ְסעּוַדת ַמְמּתַ ּצָ ַאַחר ַהּנִ ּלְ ִהיא ִהְבִטיָחה, ׁשֶ

ֶרת,"  מֹו ְמֻבּגֶ ֶרת ּכְ "ַאּתְ ְמַדּבֶ

ְרָטה.  ֲעָסה ּבַ ּכָ

ִרים."  ֻבּגָ ּמְ נּו ּבַ ִמְלַחְמּתֵ נּו, ּבְ ּלָ יֹוֵתר ׁשֶ ק ַהּטֹוב ּבְ ׁשֶ ּקֹות, ֵהן ַהּנֶ ִביקֹות ּוְמַתְקּתַ "ָיַדִים ּדְ

ַהְכָנָעה.  ְרָטה, ּבְ ל ּבַ ּה ׁשֶ ְעּתָ ָלה ֶאת ּדַ ַמְרָטה ִקּבְ

ָכה ֶזה,"  "ּכָ

ִהיא ָאְמָרה, 

ר."  יל ְמֻבּגָ ָבר ּגִ מֹוֶנה, הּוא ּכְ יל ׁשְ ָלִדים, ּגִ ֶאֶרץ ַהּיְ "ּבְ

ה ָלֵעֶמק.  יׁשָ ְרֵכי ַהּגִ יְסִלי, ְלאֶֹרְך ּדַ ס ּוּבִ ר ִצ'יּפְ ּזֵ ִני ּפִ ּקַ ַמְמּתַ

"ֲאַנְחנּו ֵנַדע ָמַתי ֵהם ַמְתִקיִפים," 

יר.  ִהְסּבִ

ּדֹוְרִכים ֲעֵליֶהם." ׁשֶ יְסִלי, ּכְ ס ְוַהּבִ 'יּפְ ים ַהּצִ ְראּו ֵאיֶזה ַרַעׁש עֹוׂשִ "ּתִ
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ָרב ַהּקְ

ל אֶֹזן ָהָמן ָלֵעֶמק.  ַחר, ָחַדר ְצָבאֹו ׁשֶ ִעם ׁשַ

ּבֹו,  א ַעל ּגַ ל ֶאָחד נֹוׂשֵ ְדרֹון, ּכָ ּמִ ֹוֵעט ּבַ יִלים ַהּשׁ ֵעֶדר ּפִ ים ּכְ י ֵחץ, רֹוֲעׁשִ ה ָראׁשֵ ַכּמָ ִרים ָנעּו, ּבְ ֻבּגָ ָלִדים ַהּמְ ַהּמֹוִרים ְוַהּיְ

ֶמַלח.  יק ָעמּוס ּבְ ּתִ

ֵעֶמק ֵהֵחל  ּבָ ָבִעים ׁשֶ ַפע ַהּצְ ְמקֹוָמּה, ְוׁשֶ ֶמׁש. ָהרּוַח ֶנֶעְמָדה ּבִ ֶ ּסּו ֶאת ַהּשׁ ּכִ ְלׁשּו ָלֵעֶמק, ֲעָנִנים ֲאפִֹרים ׁשֶ ם, ּפָ ַיַחד ִאּתָ

ים.  ִרים ַהּפֹוְלׁשִ ֻבּגָ ָלִדים ַהּמְ י אֶֹזן ָהָמן, ַהּמֹוִרים ְוַהּיְ ִלְדהֹות ּוְלַהֲאִפיר ֵמַעל ָראׁשֵ

"ִעְצרּו!" 

ָקָרא אֶֹזן ָהָמן ִלְצָבאֹו. 

ִרים.  ֻבּגָ ֶגל ַמֲחֵנה ַהּמְ ָידֹו ָאַחז ֶאת ּדֶ ּבְ

ִליָדה.  ָבה ַמְרָטה ַעל ַהר ַהּגְ מּולֹו, ִנּצְ

ָלִדים.  ֶגל ַמֲחֵנה ַהּיְ ָיָדּה, ּדֶ ּבְ

ְנעּו!"  "ִהּכָ

ָקָרא אֶֹזן ָהָמן. 

ַנע!"  "ְלעֹוָלם לֹא ִנּכָ

ִהְכִריָזה ַמְרָטה, 

ְרצּוִפים.  ָתה לֹו ּפַ ְרָטה ָעׂשְ ּוּבַ

ֵער!"  "ָקִדיָמה ִהְסּתַ

ָקָרא אֶֹזן ָהָמן. 

ַלח!"  רּו ֶאת ַהּמֶ ּזְ "ּפַ

ים. ל נֹוֵזל ָאדֹם ֵהִציף ֶאת ְצָבא ַהּפֹוְלׁשִ ֶטל, ְוֶזֶרם ׁשֶ יץ ּפֶ ַמְרָטה ִמֲהָרה ִלְפּתַֹח ֶאת ֶסֶכר ַהּמִ

ַנע!  "לֹא ְלִהּכָ

ֵבר!  ָ לֹא ְלִהּשׁ

ה,"  ּפֶ ם ִאם ָמתֹוק ָלֶכם ּבַ ּגַ

ָצַעק אֶֹזן ָהָמן. 

ה.  דֹוָלה ְוִצְבעֹוִנית ַלּפֶ ה ּגְ ִרּיָ ִרים, ֻסּכָ ֻבּגָ ָלִדים ַהּמְ ְרָטה ָעְבָרה ְוָדֲחָפה, ְלָכל ֶאָחד ֵמַהּמֹוִרים ְוַהּיְ ּבַ
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ַלח!"  ר ֶאת ַהּמֶ "ְלַפּזֵ

ָצַוח אֶֹזן ָהָמן, 

ִרים ֵמָאחֹור.  ֻבּגָ ָלִדים ַהּמְ ְוָדַחף ֶאת ַהּיְ

ֲאָגה ַמְרָטה:  מּולֹו, ׁשָ

"עֶֹפר, ָקִדיָמה! 

ִליָדה.  ּדּוֵרי ַהּגְ ִלירֹות ִמּתֹוַתח ּכַ

ְרָטה!  ּבַ

ה."  ִרּיֹות ַלּפֶ ִלְדחֹף ָלֶהם ֻסּכָ

ַלל ִצְבֵעי ָהֵעֶמק ָהַלְך  ּתֹוֵבב, ׁשְ ְסָקה ְלִהׁשְ ַמִים ָהְלכּו ְוָקְדרּו, ָהרּוַח ּפָ ָ ל אֶֹזן ָהָמן, ַהּשׁ ַבר ְצָבאֹו ׁשֶ ּגָ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ּבְ

ה ֶאת ַהּכֹל.  ּסָ ֵבד ּכִ ֶקט ּכָ ְוֶהֱאִפיר, ְוׁשֶ

דּו  זּו ְוִרּקְ ּזְ ֶרְך ַמֲעֵטה ָהֲעָנִנים, ּפִ ָחְדרּו ּדֶ ֶמׁש ַקְרַנִים ְנִעימֹות, ׁשֶ ֶ ְלָחה ַהּשׁ ד ַמֲחֵנה ַמְרָטה ָהְיָתה ַעל ָהֶעְליֹוָנה, ׁשָ ּיַ ּוְכׁשֶ

ֶפן  ֶמר ּגֶ רֹות ֲעֵצי ַהּצֶ ין ַצּמְ ּתֹוֵבב ּבֵ ה ָהרּוַח, ְלִהׁשְ ת. ָאז, ֵהֵחּלָ ׁשֶ ָכל ִצְבֵעי ַהּקֶ ֵהִאירּו, ּבְ ִרּיֹות, ׁשֶ ּכָ ְטֵחי ַהּסֻ ין ִמׁשְ ּבֵ

ַלל  ׁשְ ת ֲעָנִקית, ּבִ ַמִים ֶקׁשֶ ָ ּשׁ רּו ּבַ ֶמׁש ִצּיְ ֶ ם ָמתֹוק ֵהֵחל ָלֶרֶדת, ְוַקְרֵני ַהּשׁ ׁשֶ ְרֵחי ָהעּוִגּיֹות. ּגֶ ֵחק ִעם ּפִ תֹוק, ּוְלׂשַ ַהּמָ

ִצְבֵעי ַהּטֹוִפי. 

ה.  ה ֲעָנִקית ַלּפֶ ִרּיָ ְרָטה, ֻסּכָ ְלאֶֹזן ָהָמן, ִהְכִניָסה ּבַ

ָכל ּכֹוחֹו.  ן, ּבְ ם ּכֵ ִפיו ָמַצץ אֹוָתּה, ּגַ ָכל ּכֹוחֹו, ֲאָבל ּבְ ְך אֹוָתּה ַהחּוָצה ּבְ הּוא ָמׁשַ

"ּתֹוִציאּו ִלי אֹוָתּה!" 

ַזַעם.  ָצַעק ּבְ

ה,  ִרּיָ ּכָ כּו ֶאת ַהּסֻ ַהּמֹוִרים ֶנְחְלצּו ְלֶעְזָרתֹו ּוָמׁשְ

ה.  ֲאָבל אֶֹזן ָהָמן לֹא ִהְרּפָ

ֵער!"  "ָקִדיָמה ִהְסּתַ

ׁש אֶֹזן ָהָמן,  ִהְתאֹוׁשֵ

ִרים.  ֻבּגָ ֶגל ַמֲחֵנה ַהּמְ ְוֵהִניף ֶאת ּדֶ

ֵמלֹו.  ְרׁשְ ִרים ָרצּו ְוָקְפצּו ְלַים ַהּמַ ֻבּגָ ָלִדים ַהּמְ ֲאָבל ַהּיְ

יף!"  "ֵאיֶזה ּכֵ

ים.  ְבעֹוִנּיִ ים ַהּצִ ּלִ בּו ַעל ַהּגַ ּכְ ֵהם ִהְתמֹוְגגּו, ְוִנׁשְ

ר ְלָכל ֵעֶבר.  ּזֵ ֹוקֹוָלד, ּוְלִהְתּפַ צֹות ַהּשׁ ּבְ ֵעי ַהּטֹוִפי, ָלרּוץ ְלאֶֹרְך ִמׁשְ ין ַמּטָ ְיָלִדים ּומֹוִרים ֵהֵחּלּו ְלֵהָעֵלם ּבֵ

"ֵהם חֹוְזִרים ִלְהיֹות ְיָלִדים!" 

ָצֲעָקה ַמְרָטה. 

"ָקִדיָמה! 

ֵחם."  יְך ְלִהּלָ ְלַהְמׁשִ

ְגֵדיֶהם, ְוָקְפצּו ִלְנַהר  ס ֲעֵליֶהם. ֲאֵחִרים, הֹוִרידּו ֶאת ּבִ תֹוק, ְוֵהֵחּלּו ְלַטּפֵ ֶפן ַהּמָ ֶמר ּגֶ ָלִדים ָרצּו ְלֵעֶבר ֲעֵצי ַהּצֶ ַהּיְ

ׁשּו ַעל ָהֵרי  ּלְ ָלִדים ִהְתּגַ בֹוהֹות. ַהּיְ ִרּיֹות ַהּגְ ּכָ ּבֹוֵלי ַהּסֻ ין ׁשִ ַמְחּבֹוִאים ּבֵ ֲחקּו ּבְ ֶטל. ֵהם ׂשִ יץ ּפֶ ַהּקֹוָקה קֹוָלה ְוִלְנַהר ַהּמִ

ֶהם ּבֹורֹות ּוָבנּו ַאְרמֹונֹות. ִליָדה, ָחְפרּו ּבָ ַהּגְ
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ב ַעל ַאַחת  ֵ ַבר ֶאת אֶֹזן ָהָמן. הּוא ִהְתַיּשׁ ֱאֶמת ׁשָ ּבֶ ֹוקֹוָלד, ְוֶזה ָמה ׁשֶ ְרָטה, ָמְרָחה ַעל ַהּמֹוִרים ֶאת ָיֶדיָה ְמֵלאֹות ַהּשׁ ּבַ

ָהָיה  ׁשֶ ָכה ָהָיה ּבֹוֶכה ּכְ ִנים. ּכָ ה ׁשָ ָכה ַהְרּבֵ ּלֹא ּבָ מֹו ׁשֶ ב, ּכְ ל ַהּלֵ ָכה ִמּכָ ּה ַעד ָמְתָניו, ּובֹוֶכה. הּוא ּבָ ָהעּוגֹות, ׁשֹוֵקַע ּבָ

ֲעָסה ָעָליו.  ּלֹו ּכָ א ׁשֶ ִהְתַלְכֵלְך ְוִאּמָ ׁשֶ ֶיֶלד, ּכְ

"לֹא נֹוָרא," 

ְרָטה.  ָפה אֹותֹו ּבַ ִלּטְ

ָגִדים,"  ס ֶאת ַהּבְ ר ְלַכּבֵ "ֶאְפׁשָ

יַע אֹותֹו.  ָתה ְלַהְרּגִ ִנּסְ

ף אֶֹזן ָהָמן,  ּקֵ ְתאֹום ִהְזּדַ ּפִ

ְוָצַעק: 

ֵער!  "ָקִדיָמה ִהְסּתַ

ָגִדים!  ס ֶאת ַהּבְ ר ְלַכּבֵ ֶאְפׁשָ

ָצת ִלְכלּוְך!"  ְפֲחדּו ִמּקְ ַאל ּתִ

א  ִרּיֹות ִויַמּלֵ ַלח, ָרבּו, ִמי ִיְקטֹף יֹוֵתר ֻסּכָ ר ֶאת ַהּמֶ ְמקֹום ְלַפּזֵ ּבִ ָלִדים, ׁשֶ ַעס ַעל ַהּיְ ָפִנים ֲאֻדּמֹות ִמּכַ הּוא ִהְתּבֹוֵנן, ּבְ

יִסים.  ֶאת ַהּכִ

ם ִמְתַנֲהִגים?!"  "ֵאיְך ַאּתֶ

ַאג אֶֹזן ָהָמן,  ׁשָ

ָלִדים.  ִרּיֹות ֵמַהּיְ ּכָ ְוָחַטף ֶאת ַהּסֻ

קֹר רּוַח ּוְבָחְכָמה.  ָרב, ּבְ ָדה ַעל ַהּקְ ִליָדה, ּוִפּקְ ָבה ַעל ַהר ַהּגְ ַמְרָטה ִנּצְ

ְרָטה!  "ָקִדיָמה ּבַ

ַלְכְלִכי אֹוָתם. 

ָקִדיָמה עֶֹפר! 

ִליָדה ַעל ַהּכֹוַח ַהּפֹוֵרץ.  ּדּוֵרי ּגְ יֶרה עֹוד ּכַ ּתִ

ַלח.  כּו ֶאת ַהּמֶ ּפְ ׁשְ ּיִ ִבים ַלֲעצֹר אֹוָתם, ִלְפֵני ׁשֶ ַחּיָ

ְהֶיה ְמֻאָחר.  ּיִ ְלדּות, ִלְפֵני ׁשֶ ִבים ְלַהְחִזיר ָלֶהם ֶאת ַטַעם ַהּיַ ַחּיָ

ִחים!  ֲאַנְחנּו ְמַנּצְ

ָקִדיָמה! 

ֵהם הֹוְפִכים ִליָלִדים!"
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ל ָהֵעֶמק.  ָקה ֶאת ּכָ ם ָמתֹוק ִהׁשְ ַמִים, ְוֶגׁשֶ ָ חּו ֲאֻרּבֹות ַהּשׁ ָרב ִנְפּתְ ִעם ִסּיּום ַהּקְ

ִהְרִטיב ֶאת  ם ָמתֹוק, ׁשֶ ׁשֶ יֶהם ְולֹוְגִמים ּגֶ ִרים, ּפֹוְתִחים ּפִ ָ ב ֲעֵיִפים ּוְמֻאּשׁ ְכבּו ַעל ַהּגַ ָלִדים, ׁשָ ל ַהּיְ ַעם ּכָ ָלִדים, ַהּפַ ַהּיְ

ֵניֶהם ְוִרְעֵנן אֹוָתם.  ל ּגּוָפם, ָרַחץ ֶאת ּפְ ּכָ

ר ָמתֹוק. ָהרּוַח  ֻסּכָ א אֹותֹו ּבְ ם, ִמּלֵ ׁשֶ ִנים ַרּבֹות, ְוַהּגֶ ֶמׁש ֶזה ׁשָ ּלֹא ָרָאה ׁשֶ ִעיָמה ִסְנְוָרה ֶאת אֶֹזן ָהָמן, ׁשֶ ֶמׁש ַהּנְ ֶ ַהּשׁ

ֶלת.  ַנּזֶ ָאה ֶאת ַאּפֹו ּבְ ָנה ֶאת ָאְזָניו, ּוִמּלְ ֲערֹוָתיו, ִצּנְ ְרָעה ֶאת ׂשַ ּפָ

"ֲאִני עֹוד ֶאְהֶיה חֹוֶלה," 

ב.  הּוא ִיּבֵ

ק ֶאת  ִרּיֹות, ְמַלּקֵ ל ֻסּכָ ָאַכל ָמָנה ֲעצּוָמה ׁשֶ ר, ְלַאַחר ׁשֶ ּזֵ ּפִ ים ׁשֶ לֹוָפן ָהַרּבִ ין ְנָירֹות ַהּצֵ ב ַעל ָהָאֶרץ, ּבֵ אֶֹזן ָהָמן ָיׁשַ

ׁש עֹוד.  עֹוָתיו ּוְמַבּקֵ ֶאְצּבְ

ל טּוב. ה לֹו, עֹוד, ְועֹוד, ִמּכָ יׁשָ ְרָטה ַמּגִ ּוּבַ

רֹאׁש ָהָהר.  ָלִדים ּבְ ֶגל ַמֲחֵנה ַהּיְ ִליָדה, ְוָתְקָעה ֶאת ּדֶ יָלה ַמְרָטה ַעל ַהר ַהּגְ ָאז ֶהְעּפִ



144

ֲעמּום ִ ר ַהּשׁ ִמְדּבַ

ים,"  ּקִ ְמּתַ ֵעֶמק ַהּמַ דֹול ּבְ ָרב ַהּגָ ּקְ י ּבַ "ֶאֶמׁש, ִהְפַסְדּתִ

ר ַהּבֶֹקר.  י, ֶאת ִמְסּדַ קֹול ֲחִריׁשִ ַתח אֶֹזן ָהָמן, ּבְ ּפָ

ב ָיַדִים  ׁשֹון, ְלַנּגֵ ַחת ַלּלָ ק ַאֲחרֹון ִמּתַ יר ַמְמּתָ ים ְלַהְסּתִ ִביִקים ּוְמֻלְכָלִכים, ְמַנּסִ דֹם ָמתּוַח, ּדְ בּו ּבְ ָלִדים ִנּצְ ַהּיְ

ּלֹא ֵהם ָלְקחּו ּבֹו ֵחֶלק.  יִבים ְלִסּפּור ְמַעְנֵין, ׁשֶ ֵהם ַמְקׁשִ ִנים, ׁשֶ ְכָנַסִים, ּוְלַהֲעִמיד ּפָ ּמִ ּבַ

"ֲאִני מֹוֶדה, 

י,"  ִהְפַסְדּתִ

כֶֹבד רֹאׁש.  ִהְצִהיר אֶֹזן ָהָמן ּבְ

ּצֹוֵחק ַאֲחרֹון.  ָרב ָהַאֲחרֹון, ְוצֹוֵחק, ִמי ׁשֶ ּקְ י ּבַ ָכבֹוד. ֲאָבל עֹוד לֹא ִהְפַסְדּתִ ִרים, ְצִריִכים ָלַדַעת, ְלַהְפִסיד ּבְ "ְמֻבּגָ

ִרים,  ְהיּו ִלְמֻבּגָ ם ּתִ ַח ֶאְתֶכם, ַאּתֶ ְמֻאָחר, ֲאִני ָעִתיד ְלַנּצֵ ם אֹו ּבִ ֻמְקּדָ ּבְ י ֲאִני יֹוֵדַע, ׁשֶ ֲאִני, אֶֹזן ָהָמן, ָרגּוַע, ּכִ

ְוִתְצָטְרפּו ֵאַלי. 

יֹון, ֲאִני יֹוֵדַע ָמה  ְמעּו ִלי, ִלי ֵיׁש ִנּסָ ׁשְ ה! ּתִ ִריְך ְלַהְפִסיק ִעם ָהִעְנָין ַהּזֶ ּצָ ַעם ֶיֶלד, ַוֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ׁשֶ ם ֲאִני ָהִייִתי ּפַ ּגַ

ַדאי.  ר, ּוָמה יֹוֵתר ּכְ ֶזה ִלְהיֹות ֶיֶלד, ָמה ֶזה ִלְהיֹות ְמֻבּגָ

ִרים.  ֻבּגָ ל ַהּמְ יֹון ׁשֶ ּסָ ַעם לֹא מּוָכִנים ִלְלמֹד, ֵמַהּנִ ֲאָבל ְיָלִדים, ַאף ּפַ

יּהַ ֶאת ַהּלּוַח,  ִרים, ְלַהְגּבִ ל ְמֻבּגָ ְלָחנֹות ׁשֶ אֹות ְוׁשֻ ִכּסְ ּתֹות, ּבְ ּכִ ְלָחנֹות ּבַ ֻ אֹות ְוַהּשׁ ּסְ ל ַהּכִ יִתי ְלַהְחִליף ֶאת ּכָ ן, ִצּוִ ַעל ּכֵ

ִרים.  ל ְמֻבּגָ דֹוִלים ׁשֶ ְבָגִדים ּגְ יׁש ֶאְתֶכם, ּבִ ּוְלַהְלּבִ

ְלדּות!  ץ ַלּיַ ַהּקֵ

לּו.  ְגּדְ ְך ּתִ ַרק ּכָ

מּוכֹות,  י ָלֲאָסלֹות ַהּנְ ּדַ

ִדים.  ּיֹוִרים ְלַגּמָ ְוַדי ַלּכִ

ִנים,  ֶפר ִליָלִדים ְמַעְצּבְ ית ַהּסֵ ּבֵ

ה,  ִיְהֶיה ֵמַעּתָ

ִרים ֲחמּוִדים." ֶפר ִלְמֻבּגָ ית ַהּסֵ ּבֵ

ֵקט.  קֹול ׁשָ ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ּבְ ּפַ ּלֹו, אּוַלי ּבַ ם ֶאת ְנאּום ַהּבֶֹקר ׁשֶ אֶֹזן ָהָמן ִסּיֵ
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ֶפר,  ית ַהּסֵ ג ּבֵ ָעָלה ַעל ּגַ

ְמִתינּות ֶאת ַהּנֹוף.  ְוָסַקר ּבִ

"מֹוִרים!" 

הּוא ָקָרא, 

ה ְוֵאינֹו מֹוִציא ֶהֶגה.  ֲעמּום, ִאיׁש ֵאינֹו ּפֹוֶצה ּפֶ ִ ר ַהּשׁ ָלִדים ִנְכָנִסים ְלִמְדּבַ "ַהּיְ

ֲעמּום." ׁשִ ָנִמית אֹוָתם, ּבְ

מֹוֵחנּו,  ים ּבְ ים ֲעַדִין ְטִרּיִ ּקִ ְמּתַ ֵעֶמק ַהּמַ ָרב ּבְ ֶקט. ִזְכרֹונֹות ַהּקְ ׁשֶ נּו ּבְ ּלָ ה, ַאֲחָריו ָהַלְכנּו ּכֻ ֲעָסִני ָצַעד ִראׁשֹון ִעם ַמּפָ ּכַ

ם ָמתֹוק.  ׁשֶ ל ּגֶ ים ְלעֹוד ִטּפֹות ׁשֶ נּו ַמְעָלה, ְמַצּפִ ְמִריִמים רֹאׁשֵ

ו ָצִריְך ָלבֹוא ֶעֶצב,"  "ַעְכׁשָ

ְטּפּוִטית,  ָאְמָרה ּפִ

ָקה.  ּתְ ּתַ ְוִהׁשְ

רּור,  "ֶזה ּבָ

ב ָלבֹוא ֶעֶצב,"  דֹוָלה, ַחּיָ זֹאת ּגְ ְמָחה ּכָ ים, ְוַאֲחֵרי ׂשִ ּקִ ְמּתַ ַאֲחֵרי ֵעֶמק ַהּמַ

קֹול.  ִני ּבְ ּקַ ִהְרֵהר ַמְמּתַ

"ְיָלִדים, 

ּסֹוף,"  ִמיד ִנְגָמר ּבַ ֶהם ּתָ ּלָ יף ׁשֶ ַהּכֵ

ֲעָסה ַמְרָטה.  ּכָ

ְתאֹום ִלְקרֹא ְלָך  הּו ָצִריְך ּפִ ה ִמיׁשֶ ָחק, ְוָלּמָ ׂשְ יְך ֶאת ַהחֶֹפׁש ְוֶאת ַהַהְפָסָקה ְוֶאת ַהּמִ ר ְלַהְמׁשִ ה ִאי ֶאְפׁשָ "ָלּמָ

ָחק?!" ׂשְ ל ַהּמִ ֶרַגע ֲהִכי טֹוב ׁשֶ ִמיד, ּבָ ַלֲארּוַחת ֶעֶרב, ּוְלַקְלֵקל ְלָך ֶאת ַהּכֹל, ּתָ

"ֶאְצְלֶכם, 

טֹוב,"  ֵמר ּבְ ֶזה לֹא ָיכֹול ְלִהּגָ

רֹון ְוָנַפל.  ְסּדְ ּמִ ָרץ ּבַ ֶיֶלד ׁשֶ ִביעּות ָרצֹון, ּבְ ׂשְ ָהָיה אֶֹזן ָהָמן חֹוֵזר ְונֹוֵזף, ּבִ

ֶבִכי."  ִמיד ִנְגָמִרים ּבְ ָחִקים ּתָ "ֶאְצְלֶכם ְיָלִדים, ִמׂשְ

דֹול,"  ֶאְהֶיה ּגָ ׁשֶ ַעם, ּכְ ַעם, ּפַ "ּפַ

י ְלַעְצִמי,  ְבּתִ ָחׁשַ

ֱאֶמת ֶיֶלד."  "אּוַכל ִלְהיֹות, סֹוף-סֹוף, ּבֶ

י ָסִביב...  ְטּתִ ִהּבַ

ִתיָקָתם.  ׁשְ יפּו אֹוִתי ּבִ דֹוִלים ְוָהִרים ְרחֹוִקים ִהּקִ ֶמְרָחִבים ּגְ

ֲעמּום?"  ִ ר ַהּשׁ ם ַעל ִמְדּבַ ַמְעּתֶ "ׁשְ

ֲעָסִני,  ַאל אֹוָתנּו ּכַ ׁשָ

ָידֹו.   ה, ּוַמֲאִהיל ַעל ָקַרְחּתֹו ּבְ ּפָ ּמַ ֵמִציץ ּבַ

ֲעֵמם ְלָך."  ׁשַ ּמְ ה יֹוֵדַע, ׁשֶ תֹוכֹו, ַאּתָ ה ְזַמן ּבְ ה ַהְרּבֵ ַאּתָ ַרק ַאֲחֵרי ׁשֶ ֶזה, ׁשֶ ר ּכָ "ֶזה ִמְדּבָ
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ֲעֵמם,"  ֱאֶמת ִיְהֶיה ְמׁשַ נּו, ְוֶזה ּבֶ ֵחק ִאּתָ "אּוַלי אֶֹזן ָהָמן לֹא רֹוֶצה יֹוֵתר ְלׂשַ

נּוִני.  ֵהק ַיׁשְ ּפִ

ָאְזַנִים.  ַרם ּבָ ּצָ ֶקט, ׁשֶ ָהָיה ׁשֶ

ן ִליָלִדים.  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ ג ּבֵ ְמָעה ִמּגַ ׁשּום ְצָעָקה לֹא ִנׁשְ

ֲעמּום, ֶזה ְזַמן ַרב.  ִ ר ַהּשׁ ִמְדּבַ ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים ּבְ ו ֵהַבּנּו, ׁשֶ ַרק ַעְכׁשָ

ֵני ְצָבִעים ְולֹא יֹוֵתר.  ַמִים ֲאפִֹרים ְוחֹול ָצהֹב, ַעד ְלַקו ָהאֶֹפק, ׁשְ ְרעּו, ׁשָ ּתָ ְסִביֵבנּו ִהׂשְ

ֲעַמִים,"  ט חֹוֵזר ּפַ ּפָ ל ִמׁשְ "ּכָ

ְטּפּוִטית.  ָקְרָאה ּפִ

ֲעַמִים,"  ט חֹוֵזר ּפַ ּפָ ל ִמׁשְ "ּכָ

ר.  ְדּבָ ָעָנה ָלּה ַהּמִ

א ָלרֹאׁש,"  ָחק לֹא ּבָ "ׁשּום ִמׂשְ

נֹוִני.  ָקָרא ַמּתָ

א ָלרֹאׁש,"  ָחק לֹא ּבָ "ׁשּום ִמׂשְ

ר.  ְדּבָ ָעָנה לֹו ַהּמִ

עּור לֹא ִנְגָמר,"  ִ ַהּשׁ ׁשֶ ן ִליָלִדים, ּכְ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ֵבית ַהּסֵ ֲעמּום ּבְ ִ מֹו ַהּשׁ "ֶזה ּכְ

ְיָלה.  ָרְטנּו ַיְלֵדי ַהּלַ

ְמנּוַחת ָצֳהַרִים,"  ִלי ָלזּוז, ּבִ ה, ּבְ ּטָ ּמִ ב ּבַ ּכַ מֹו ִלׁשְ "ֶזה ּכְ

י ֲאִני.  ְרּתִ ִנְזּכַ

ְטנּו ָסִביב...    ִהּבַ

ֵמָחה ַאַחת.         ָבה ׂשְ ָחִקים ְולֹא ְיָלִדים, ַרק חֹול, ְוחֹול, ְוחֹול, ְוַאף לֹא ַמְחׁשָ לֹא ִמׂשְ

ֵבִדים.  ְצָעִדים ּכְ ְכנּו ָלֶלֶכת ּבִ ִהְמׁשַ

קֹות  ֵבדֹות, ְוִנְדּבָ ֲעַלִים, ָאז ָהַרְגַלִים ּכְ ְכָנס חֹול ַלּנַ ּנִ ן ׁשֶ ה ְמַעְצּבֵ ּזֶ חֹול, ׁשֶ ִהיא לֹא ְיכֹוָלה ָלֶלֶכת ּבַ ָבה, ׁשֶ ְרָטה ִיּבְ ּבַ

מֹו ֵצל.  בֹות ֲעצּובֹות, ּכְ ֲאֵליֶהן ַמְחׁשָ

ָבר ַעד ֵמָאה,"  י ּכְ ְעּתִ "ִהּגַ

יָנה,  יּפִ ִמְלְמָלה ּפִ

אן."  עֹוָלם לֹא ֵנֵצא ִמּכָ ּלְ "ֲאִני יֹוַדַעת, ׁשֶ

ָחק,"  יַע ִמׂשְ ל ֶאָחד ַיּצִ "ּכָ

י.  ְעּתִ ִהּצַ

ֶקט.  ָהָיה ׁשֶ

ֵעיַנִים, ּוֶפה ָמֵלא חֹול.  ְכנּו ִלְצעֹד ִעם ָאָבק ּבָ ִהְמׁשַ

"ִמי ַמְתִחיל?" 

ֲאָלה ַמְרָטה.  ׁשָ

"ִמי ַמְתִחיל?" 
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ר.  ְדּבָ ּמִ ִהְדֵהד קֹוָלּה ּבַ

"ֲאִני... לֹא!" 

נּוִני.  ָאַמר ַיׁשְ

ר,"  "ּבֹואּו ְנַצּיֵ

ְצעֹוִני.  ִמְלֵמל ּפִ

ּיֹות,"  ְרּבִ ּבַ ֵחק ּבְ "ּבֹואּו ְנׂשַ

יָנה.  יּפִ ה ּפִ ָלֲחׁשָ

ְרִצינּות.  ן ֲאֵליֶהן ּבִ ּוֵ ים, ַאף ֶאָחד לֹא ִהְתּכַ ֲאָבל ֵאּלּו ָהיּו ַרק ִמּלִ

"ּבֹואּו ָנִריב," 

ֲעָסִני.  ְתאֹום ּכַ ָקָרא ּפִ

"ִעם ִמי?" 

ק.  ּלֹא ָיכֹל ְלִהְתַאּפֵ ָעָנה לֹו אֶֹזן ָהָמן, ׁשֶ

ן ִליָלִדים?"  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ְחזֹר ְלֵבית ַהּסֵ ּנַ ם רֹוִצים, ׁשֶ "ָאז ָמה ַאּתֶ

ֲעָסה ַמְרָטה.  ּכָ

אֶֹזן ָהָמן רֹוֶצה."  "ֲהֵרי ֶזה ָמה ׁשֶ

ֶקט.  ׁשֶ ְכנּו ָלֶלֶכת ּבְ ִהְמׁשַ

ָרה לֹו ְנַיר  יָנה ָקׁשְ יּפִ ה ְלַהֲאִדים, ּוּפִ ַרַחת ֵהֵחּלָ נּו, ְוִסְנְוָרה ֶאת ֵעיֵנינּו. ְלַכֲעָסִני, ַהּקָ רֹאׁשֵ ָתה ּבְ ר ִהּכְ ְדּבָ ֶמׁש ַהּמִ ׁשֶ

ִביב ָלרֹאׁש.  טֹוָאֵלט, ִמּסָ

ָפֵתינּו ָצְרבּו.  רֹוֵננּו ָיַבׁש, ּוׂשְ ּגְ

נּו,  ְבנּו ְלַהְלמּות ִלּבֵ ִהְקׁשַ

ְלקֹול ְצָעֵדינּו, 

ימֹוֵתינּו,  ִלְנׁשִ

ב.  אּוׁש חֹוֵדר ַלּלֵ ְוֵאיְך ַהּיֵ

ָכה ֶזה ְיָלִדים,"  "ּכָ

ִמיד לֹוַמר,  ָנַהג אֶֹזן ָהָמן ּתָ

ִבים ַרק ַעל אֶֹכל,  ֵהם ְרֵעִבים, ֵהם חֹוׁשְ ׁשֶ "ּכְ

ֵהם ֲעֵיִפים – ַרק ַעל ִליׁשֹן,  ׁשֶ ּכְ

ֵאב,  ּכֹוֵאב ָלֶהם – ַרק ַעל ַהּכְ ׁשֶ ּכְ

לּום.  ִבים ַעל ּכְ ׁשּוט, לֹא חֹוׁשְ ֲעֵמם ָלֶהם, ֵהם ּפָ ׁשַ ּמְ ּוְכׁשֶ

ָכה ֲאִני אֹוֵהב ְיָלִדים.  ּכָ

ֵהם סֹוְבִלים, ֵהם ֲחמּוִדים.  ׁשֶ ּכְ

ר."  ִאּלּו ַהּכֹל ֻמּתָ ֵהם רֹוִצים, ּכְ ל ָמה ׁשֶ ּטֹוב ָלֶהם. ָאז ֵהם ְיכֹוִלים ַלְחׁשֹב ַעל ּכָ ׁשֶ ְולֹא ּכְ

לּום.  י ַעל ּכְ ְבּתִ י לֹא ָחׁשַ לֹא ָהָיה ִלי ּכֹוַח ַלֲענֹות לֹו, ּכִ
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יַע ֵאֵלינּו:  י ִהּגִ קֹׁשִ ּבְ ׁש, ׁשֶ ַנֵהל ַהּטֹוב. ָהָיה ֶזה קֹול ַחּלָ ל ַהּמְ ֲאַנְחנּו ׁשֹוְמִעים ֶאת קֹולֹו ׁשֶ ֵמָרחֹוק, ָהָיה ִנְדֶמה ָלנּו, ׁשֶ

"ָקִדיָמה ְיָלִדים...

ָבִרים ֲאֵחִרים."  בּו ַעל ּדְ ְחׁשְ ּתַ

ֲאָבל לֹא ָיַדְענּו ַעל ָמה. 

נּו ַעל ֶנְלָיה.  ּלָ ְטנּו ּכֻ ִהּבַ

ֶפת, לֹא זֹוֶקֶרת ָאְזֶניָה ָלרּוַח, לֹא ְמַרְחַרַחת ֶאת ָהֲאִויר,  ֶ ֶמת ּוִמְתַנּשׁ ֶ חּוץ, ִמְתַנּשׁ ְרָכה ַאֲחֵרינּו ִעם ָלׁשֹון ּבַ ּתָ ִהיא ִהׂשְ

לּום.  ת ּכְ ׂשֶ ְולֹא ְמַחּפֶ

ָבר.  ל, ְולֹא ַלֲעׂשֹות ּדָ ּצֵ ב ּבַ ּכַ ִהיא ַרק רֹוָצה ִלׁשְ רּור, ׁשֶ ָהָיה ּבָ

ִרים,  ֻבּגָ "זֹוִהי ַמֲחַלת ַהּמְ

ֶנְלָיה! 

לּום,"  ב, ְולֹא ַלֲעׂשֹות ּכְ ּכַ ִלׁשְ

ְרָטה.  ּה ּבַ ָנְזָפה ּבָ

ִרים ׁשֹוְכִבים,  ָכה ְמֻבּגָ "ּכָ

ֳהַרִים...  ּצָ ּבַ

ב...  ַעל ַהּגַ

ֶהם...  ּלָ ֵבד ׁשֶ ִעם ַהּגּוף ַהּכָ

ִלי ַלֲעצֹם ֶאת ָהֵעיַנִים ֲאִפּלּו.  ְוָנִחים, ּבְ

ֶנת,  ּקֶ ַאּתְ ִמְזּדַ

ֶנְלָיה! 

הּו,  ֶ י ַמּשׁ קּוִמי ַמֵהר ְוַתֲעׂשִ ּתָ

ְהֶיה ְמֻאָחר." ּיִ ִלְפֵני ׁשֶ

ה.  ּפָ ְבַעת חֹול ַאַחת, ּוָפַרׂש ֶאת ַהּמַ ֲעָסִני ָעַצר ַעל ּגִ ּכַ

ִעים,"  ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ יַע ְלֵבית ַהּסֵ ֵדי ְלַהּגִ ֲעמּום, ּכְ ִ ר ַהּשׁ ִבים ַלְחצֹות ֶאת ִמְדּבַ "ַחּיָ

ֶקט.  ׁשֶ הּוא ָאַמר ּבְ

ָלִדים.  ֶאֶרץ ַהּיְ ינּו ּבְ ָעׂשִ יבּוִבים ׁשֶ ל ַהּסִ ים ֶאת ּכָ ם, ִאם לֹא ָהִיינּו עֹוׂשִ ַמן ִלְהיֹות ׁשָ ָבר ִמּזְ "ָיכְֹלנּו ּכְ

ר?  ַקו ָיׁשָ ֲאָבל ִמי הֹוֵלְך ּבְ

ִרים."  ַרק ְמֻבּגָ

ְכנּו ָלֶלֶכת.  ַתְקנּו, ְוִהְמׁשַ ׁשָ

ִמיד ׁשֹוְתִקים ְוהֹוְלִכים,  ָלִדים ּתָ ּיְ מֹו ׁשֶ ּכְ

ֶהם,  ּלָ בֹות ָהֲעצּובֹות ׁשֶ ְחׁשָ ִעם ַהּמַ

ל ַהּיֹום,  ּכָ

ים.  ל ַהַחּיִ ּכָ
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ָעִדים,  י ֶאת ַהּצְ י ְוָסַפְרּתִ ָהַלְכּתִ

לֹוׁש..."  ִים... ׁשָ ּתַ "ַאַחת... ׁשְ

ִנים,  ָ ים ְוַהּשׁ ִמים, ֶהֳחָדׁשִ ד אֹוָתנּו ִלְסּפֹר ֶאת ַהּיָ אֶֹזן ָהָמן ִלּמֵ מֹו ׁשֶ ּכְ

ל יֹום...  ּכָ

ְלדּות...  ל ַהּיַ ּכָ

ְגרּות.   יַע ַלּבַ ּגִ ּנַ ַעד ׁשֶ

ה עֹוֵזר. אֶֹזן ָהָמן צֹוֵדק.  ּזֶ ָרִאיִתי ׁשֶ

ַתֲאִריִכים  ָנה ְמפָֹרִטים, ּבְ לּוחֹות ׁשָ עֹוִנים, ּבְ ׁשְ ים: ּבִ ַמּנִ ּוֵבי ַהּזְ ִחּשׁ ַמן, ֲעסּוִקים ּבְ ל ַהּזְ ִרים, ּכָ ה ְמֻבּגָ י, ָלּמָ ו ֵהַבְנּתִ ַעְכׁשָ

ְוַכּדֹוֶמה. 

ֶהם ַיֲעבֹר.  ּלָ ֶבל ׁשֶ ַהּסֵ ים ׁשֶ ֵחק, ּוְמַחּכִ ְכחּו ְלׂשַ ֵהם ׁשָ

ב:  ַיּבֵ ְרָטה ּתְ ה ְצָעִדים ּוּבַ ּמָ עֹוד ּכַ

ְיָתה."  ְיָתה, ַהּבַ "ַהּבַ

עּו ִלְמקֹומֹות ְרחֹוִקים.  ְעּגְ לּו ַמְעָלה, ְוִהְתּגַ ְלּגְ ִהְתּגַ ּה ׁשֶ ּלָ רּור ְלִפי ָהֵעיַנִים ׁשֶ ֶזה ָהָיה ִלי ּבָ

ְוָאז, 

ָלִדים,  יל ֶאת ֶאֶרץ ַהּיְ ְיָתה, ְולֹא ַנּצִ ְחזֹר ַהּבַ ּנַ אֹו ׁשֶ

אֶֹזן ָהָמן רֹוֶצה.  מֹו ׁשֶ ר, ּכְ ְדּבָ ּמִ מּות ּבַ ּנָ אֹו ׁשֶ

דֹוָלה ּוְמפֶֹאֶרת,  ָבה ּגְ הּוא ָיִקים ַעל ִקְבֵרנּו, ַמּצֵ

ֵתב:  ְוָעֶליָה ִיּכָ

ָרה ִליָלִדים,  ּקָ "ֶזה ָמה ׁשֶ

ֵחק,  ָרצּו ַרק ְלׂשַ ׁשֶ

ֱאֶמת."  ָבר לֹא ּבֶ ְוׁשּום ּדָ

ְמָעה,  ילּו ּדִ ָרִחים, ַיּזִ ִרים, ַיֲעלּו ְלִקְבֵרנּו, ָיִניחּו ּפְ ֻבּגָ ל ִעיר ַהּמְ ִויָלִדים, ִמּכָ

ידּו:  ְוַיּגִ

"אֶֹזן ָהָמן צֹוֵדק." 

ָבה.  ּצֵ ַחת ַלּמַ נּו, ִמּתַ ם, ִיְרצּו ִלְהיֹות ִאּתָ ֵסֶתר ִלּבָ ֲאָבל ּבְ

ר ַחי!"  ֻבּגָ "טֹוב ֶיֶלד ֵמת, ִמּמְ

י ְלֶפַתע.  ָצַעְקּתִ

ּה, ֶזה ְזַמן ַרב.  ּלָ ֶפה ָמֵלא חֹול, ֶזה ָהָיה ַהִחּיּוְך ָהִראׁשֹון ׁשֶ ָכה ּבְ ְרָטה ִחּיְ ּבַ

ְיָתה.  ֵבר ְוִיְרֶצה ַהּבַ ָ הּו עֹוד ְמַעט ִיּשׁ יׁשֶ ּמִ י, ׁשֶ ֶקט, ְוָיַדְעּתִ ֶ ֲאָבל ׁשּוב ָיַרד ָעֵלינּו ַהּשׁ

ן,  ּכֵ

ֶזה ָהִייִתי ֲאִני, 

ֶרַגע ֲהִכי ָיֶפה.  ָחק, ּבָ ׂשְ ָלִדים ֶאת ַהּמִ ר, ְוָתִמיד ְמַקְלֵקל ַלּיְ ֲאִני ְמֻבּגָ ימּו אֹוִתי ׁשֶ ּלֹא ַיֲאׁשִ ֵדי ׁשֶ י, ּכְ ַתְקּתִ ֲאָבל ׁשָ
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ַתְחּבֹוׁשֹות ְלָבנֹות,  ים ּוְנבּוִלים. ַעְנֵפי ָהֵעִצים ָהיּו ֲעטּוִפים ּבְ ׁשִ ים, ְמֻיּבָ ָהיּו ּבֹו ֵעִצים ַרּבִ ְענּו ְלֵעֶמק ׁשֶ ְלֵעת ֶעֶרב, ִהּגַ

ִנים.  ְמקֹומֹות ְמֻסּמָ ֲעלֹות חֹוִרים ַרק ּבִ ּבַ

ה ָהֵעִצים ָהֲאבּוִדים,"  "ֵאּלֶ

ְיָלה.  רּו ָלנּו ַיְלֵדי ַהּלַ ִסּפְ

אֶֹזן ָהָמן ֵהִמית אֹוָתם.  ַלל ְצָבִעים, ַעד ׁשֶ ׁשְ ְרחּו ְוִלְבְלבּו ּבִ ַעם ֵהם ּפָ "ּפַ

כּות ִלְחיֹות.  ַלל ֵמֶהם ֶאת ַהּזְ הּוא ׁשָ

ִלי  ק ָלֶהם, ּבְ ֵ ְתַחּשׁ ּמִ ֵהם רֹוִצים. מֹוִציִאים ֲעָנִפים, ְלֵהיָכן ׁשֶ ֵהם צֹוְמִחים ּוְגֵדִלים ְלָאן ׁשֶ ַעס ַעל ָהֵעִצים, ׁשֶ הּוא ּכָ

אֹל אֹותֹו.  ִלׁשְ

ם  ּגַ ֲאָדָמה, ְוָהֵעץ לֹא ָיכֹול ָלזּוז. ְוהּוא רֹוֶצה ׁשֶ ל ָהֵעץ ְנטּועֹות ָעמֹק ּבַ ָהַרְגַלִים ׁשֶ הּוא אֹוֵהב, ׁשֶ הּוא אֹוֵמר, ׁשֶ

ק.  ְכנּון ְמֻדּיָ הּוא רֹוֶצה, ְלִפי ּתִ ִדּיּוק ֵאיְך ׁשֶ לּו, ּבְ ֶהם ִיְגּדְ ּלָ ָהֲעָנִפים ׁשֶ

ִרים.  ְמקֹומֹות ְמֻסּדָ ִאיר ָלֶהם חֹוִרים ַרק ּבִ ַתְחּבֹוׁשֹות ֲחָזקֹות, ְוִהׁשְ ָלֵכן, הּוא ָעַטף ֶאת ָהֲעָנִפים ּבְ

ִנים ָהֵעִצים,"  "ִמְסּכֵ

ְרָטה,  ִמְלְמָלה ּבַ

ף אֹוָתם.  ה ְלַלּטֵ ׁשָ ְוִנּגְ

ן ֶרַגע, ֵהֵחּלּו  ְחּבֹוׁשֹות. ּבִ ּנּו ֶאת ַהּתַ ה ְלָהִסיר ִמּמֶ ה ְלַאַחד ָהֵעִצים, ְוֵהֵחּלָ ׁשָ ִלי ִהּסּוס, ִנּגְ ּבְ ַמְרָטה ָהְיָתה ָהִראׁשֹוָנה, ׁשֶ

ץ.  ים ּוְזִעיִרים ֵהֵחּלּו ְלַבְצּבֵ ּוּוִנים, ְוָעִלים ְיֻרּקִ ים ְלָכל ַהּכִ ָלצּוץ ֲעָנִפים ְקַטּנִ

ם רֹוִאים,"  "ַאּתֶ

ְרָטה,  ָקְרָאה ּבַ

"ָהֵעץ, 

מֹו ֶיֶלד,  ּכְ

ְפִנים,  ּלֹו ּבִ ְמָחה ׁשֶ יא ֶאת ַהּשִׂ ַמְחּבִ

ו ַהּכֹל ּפֹוֵרַח.  ְוַעְכׁשָ

ֱאֶמת ֵמת,  הּוא לֹא ּבֶ

א ֵמאֶֹזן ָהָמן."  ֵדי ְלִהְתַחּבֵ ה ֶאת ַעְצמֹו, ּכְ הּוא ַרק ָעׂשָ

ְחּבֹוׁשֹות ָהֵעִצים. ל ּתַ רּוק ּכָ ֵדי ּפֵ ֶמֶרץ, ּתֹוְך ּכְ ְמנּו ּבְ נּו ְלָכל רַֹחב ׁשּוַרת ָהֵעִצים, ְוִהְתַקּדַ ַרׂשְ ִהְתּפָ

ו,  ֵרָפה, ּוֵמֲאחֹוֵרינּו, ִנְפַרׂש ַעְכׁשָ ְלַאַחר ׂשְ בּוִרים, ֲאפִֹרים ּכִ ִגְזֵעי ֵעִצים ֵמִתים ּוׁשְ ֵרַע ֵעֶמק ֲעָנק, ָמֵלא ּבְ ּתָ ְלָפֵנינּו ִהׂשְ

ל ַרֲעַנּנּות.  ׁשֶֹבל ְיַרְקַרק ׁשֶ

ל  ִנים ׁשֶ ה ִנּצָ ּמָ ם ּכַ ם, ִנְראּו ּגַ ֵרג. ּפֹה ָוׁשָ ּתָ ים ֵהֵחּלּו ְלִהׂשְ ָמָתם. ֲעָנִפים ְצִעיִרים ּוְגִמיׁשִ ְרּדֵ ַאט-ַאט ֵנעֹורּו ָהֲעָנִפים ִמּתַ

ֵריַח ָקסּום.   א ֶאת ָהֲאִויר, ּבְ ה ְלַמּלֵ ֵהֵחּלָ ִריָחה ִצְבעֹוִנית, ׁשֶ ּפְ

ר.  ְדּבָ ּמִ ָמִלים ּבַ רֹות ַהּנְ ּיְ ר ַמְסלּוִלים ְמֻיָחִדים ֵמֶאֶבן, ְלׁשַ אֶֹזן ָהָמן ִסּדֵ ה, ׁשֶ ּלָ ֲעָסִני ּגִ ּכַ

ְראּו,"  "ּתִ

הּוא ָקָרא ָלנּו, 

ל אֶֹזן ָהָמן,  ַזַעם, ּוֵפֵרק ֶאת ָהֲאָבִנים ׁשֶ ַעט ּבְ ּבָ

הּוא ָקַבע ָלֶהן."  ְסלּוִלים ׁשֶ ּמַ ָמִלים ֵיְלכּו, ַרק ּבַ ַהּנְ "הּוא רֹוֶצה ׁשֶ
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ַמִים!"  ָ יטּו ַלּשׁ "ַהּבִ

ָלָגָנה.  ָקְרָאה ּבָ

ינּו ַמְעָלה,  ֵהַרְמנּו ָראׁשֵ

ַמִים.  ָ ּשׁ לֹוִנים ּבַ ֶעְזַרת ּבָ לּוִיים, ּבְ נּוָעה ָהיּו ּתְ ְמרּוֵרי ּתְ ּתַ

נּוָעה,"  י ַהּתְ ּפֹוִרים ָיעּופּו ְלִפי ֻחּקֵ ַהּצִ "אֶֹזן ָהָמן רֹוֶצה, ׁשֶ

ִמְלְמָלה ַמְרָטה, 

ׁשּויֹות."  ּלֹא ִיְהיּו ִהְתַנּגְ "ׁשֶ

ן ִליָלִדים,"  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ ג ּבֵ ֶהן, ִמּגַ "הּוא צֹוֶפה ּבָ

ְיָלה.  רּו ָלנּו ַיְלֵדי ַהּלַ ִסּפְ

ָנַפִים ַלּגּוף, ְוִהיא  ר ָלּה ֶאת ַהּכְ ּלֹו, קֹוׁשֵ ֶבת ָהרּוחֹות ׁשֶ ֶעְזַרת ֶמְרּכֶ ים, הּוא לֹוֵכד אֹוָתּה ּבְ ּלֹא ָעָפה ְלִפי ַהֻחּקִ "ִצּפֹור ׁשֶ

לֹא ְיכֹוָלה יֹוֵתר ָלעּוף, ַרק ָלֶלֶכת ַעל ָהֲאָדָמה." 

ֶקט.  ה ֵיׁש ׁשֶ ו ֵהַבּנּו, ָלּמָ ַעְכׁשָ

יכֹות  ָמִתים, ּוַמְמׁשִ ּצְ ל אֶֹזן ָהָמן, עֹוְצרֹות ּבַ לֹוִנים ׁשֶ ַמְסלּוֵלי ַהּבָ ְטנּו ְלַמְעָלה, ְוָרִאינּו ִצּפֹוִרים ָעפֹות ְללֹא קֹול, ּבְ ִהּבַ

ָהְלָאה, ְללֹא ִצּיּוץ. 

לֹוִנים.  ַתֲחרּות ְקִליָעה, ִמי ְמפֹוֵצץ יֹוֵתר ּבָ ִעים ּבְ ַעׁשְ ּתַ לֹוִנים, ִמׁשְ ּבָ ים ֲאָבִנים ּבַ ְיָלה, ֵהֵחּלּו ְמַיּדִ ַיְלֵדי ַהּלַ

ַעס,  ל ַמְרָטה, ָנְצצּו ִמּכַ ָהֵעיַנִים ׁשֶ

ַיַחד.  ְכָתה ְוָכֲעָסה ּבְ ִהיא ּבָ ׁשֶ ִמיד ָקָרה ָלּה, ּכְ ֶזה ּתָ

יָה:  ּנֶ ין ׁשִ ָנה ּבֵ ִהיא ִסּנְ

ׁשּורֹות,  ּפֹוִרים ַהּקְ ִבים ִלְמצֹא ֶאת ַהּצִ "ַחּיָ

ָנַפִים."   ְחֵרר ָלֶהן ֶאת ַהּכְ ּוְלׁשַ

ֶמׁש ָהַאְכָזִרית.  ֶ ירּו ֶאת ַהּשׁ ָבה, ַוֲעָנִנים ֲאפִֹרים ִהְסּתִ ל ְסָתו ָנׁשְ ן, רּוַח ׁשֶ ֶמֶזג ָהֲאִויר ָהַלְך ְוִהְצַטּנֵ

ְצָבִעים,  יר ּבִ ו, ָעׁשִ ֲעמּום, ִנְרָאה ַעְכׁשָ ִ ר ַהּשׁ ִמְדּבַ

ל ָעִלים,  ִהיר ׁשֶ ּגֹוֵני ָירֹק ּבָ

ִקיָעה,  ל ׁשְ תֹם ׁשֶ ָורֹד ּכָ

ַחְלַחל,  אֹור ּכְ

ִקיָעה.  ְ ל ֶנְלָיה, ֶהְחִליף לֹו ְצָבִעים ִעם ַהּשׁ ַעל ֶהָחֶזה ׁשֶ ר ׁשֶ ְרּפַ ַוֲאִפּלּו ַהּפַ
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ָלִדים.  נּו ֵמֶהם, ִסּפּוִרים ְידּוִעים ֵמֶאֶרץ ַהּיְ ׁשְ ּקַ ּבִ ִלי ׁשֶ רּו, ּבְ ַעְנֵני ַחּיֹות ִסּפְ

ֶמׁש לֹא  ֶ ַכַעס ַעל ַהּשׁ ה ּבְ ן ִליָלִדים, ְמַצּוֶ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ ג ּבֵ ַאַחד ָהֲעָנִנים, ָמָצאִתי ֶאת אֶֹזן ָהָמן עֹוֵמד ַעל ּגַ ּבְ

רֹף ֶאת ַהּכֹל.  ַנע ָלֲעָנִנים, ְוַלְחזֹר ְוִלׂשְ ְלִהּכָ

ים.  ָרה ֲעָנִנים ְקַטּנִ דֹול ְונֹוָרא ֶזה, ֲעׂשָ ד ָעלּו ּוָבאּו, מּול ָעָנן ּגָ ּוִמּיָ

לֹא ְלַהֲאִמין, 

ְיָלה.  ֶרת ַיְלֵדי ַהּלַ ֲעׂשֶ

חֹר,  יׁש ׁשָ ּטִ ָידֹו ּפַ רֹאׁש, ֵמִניף ּבְ ֲעָסִני צֹוֵעד ּבָ ּכַ

ים,  ִליָדה ַצְמִריִרּיִ ּדּוֵרי ּגְ ה ּכַ לֹוׁשָ ק ׁשְ ִני, ְמַלּקֵ ּקַ ַאֲחָריו ַמְמּתַ

ָהַרְגַלִים מּוָנפֹות ַמְעָלה,  ׁשֶ ַדִים, ּכְ לֹוָנה, ָצֲעָדה ַעל ַהּיָ ְלּגֵ ּגַ

ּנּו, ַהּכֹל ָנַפל ִמּמֶ ח ֶזֶבל, ׁשֶ ַחת ִלְזרֹוָעּה ּפַ ִלְכלּוִכית, ֶהְחִזיָקה ִמּתַ

י",  ּלִ תּוב ָעָליו: "ֵסֶפר ַהֲחלֹומֹות ׁשֶ ָהָיה ּכָ ֵעיַנִים ֲעצּומֹות, אֹוֵחז ֵסֶפר ׁשֶ נּוִני ָצַעד ּבְ ַיׁשְ

חּו,    ַמן ָנְפלּו ְוִנְפּתְ ל ַהּזְ ָצִעים ּכָ תּוָחה, ְוַהּפְ ָהְיָתה ּפְ ּלֹו, ׁשֶ ָצִעים ׁשֶ ק ֶאת ֻקְפַסת ַהּפְ ְצעֹוִני, ִחּבֵ ּפִ

נֹות ִעם ְסָרִטים,  ל ַמּתָ ה ְנָירֹות ָיִפים ׁשֶ ַהְרּבֵ נֹוִני ָהיּו ָיַדִים ְמֵלאֹות, ּבְ ְלַמּתָ

ט צּוָרה,     ַמן, ָלַבׁש ּוָפׁשַ ל ַהּזְ ּה, ּכָ ּלָ ְרצּוִפים ַמְצִחיִקים, ְוֶהָעָנן ׁשֶ ָתה ּפַ ָלָגָנה ָעׂשְ ּבָ

תּוַח, ַמן ּפָ ל ַהּזְ ּה, ָהָיה ּכָ ּלָ ה ׁשֶ מֹאל," ְוָלֵכן ַהּפֶ מֹאל ָיִמין ׂשְ מֹאל, ׂשְ מֹאל, ׂשְ ְטּפּוִטית ָצְרָחה: "ׂשְ ּפִ

ְוַאֲחרֹוָנה, 

ּה ֵמָעֵלינּו, הּוא ֵהֵחל ְלַטְפֵטף.  ּלָ ָעַבר ֶהָעָנן ׁשֶ ׁשֶ ּכְ יָנה, ׁשֶ יּפִ ּפִ

נֹות ְלאֶֹזן ָהָמן.  ִני, ְמִביִאים ַמּתָ ֵ ְך ָצַעְדנּו, ֶאָחד ַאֲחֵרי ַהּשׁ ּכָ

"ֵאיפֹה עֶֹפר?!" 

ְרָטה,  ֲעָסה ּבַ ּכָ

ֲאָגה ְלַעְצָמּה.  ּדָ ִמיד, ִלְפֵני ׁשֶ ֲאָגה ִלי ּתָ ּדָ ׁשֶ

"ַאּתְ לֹא רֹוָאה?" 

ִעים.   ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ית ַהּסֵ יָעה ְלֵעֶבר ּבֵ יָעה אֹוָתּה ַמְרָטה, ְוִהְצּבִ ִהְרּגִ

ה ֲעָנִנים.  לֹוׁשָ ִאים ִלְקָראֵתנּו עֹוד ׁשְ ם, ּבָ ָ "ִמּשׁ

ִלי טֹוב...  ּכְ ְסּתַ ּתִ

ה!  ִהּנֵ

ם."  ם ֲאַנְחנּו ׁשָ ּגַ

ּוֶבֱאֶמת, 

ְרָטה ְוִלי.    ֶאְמַצע, ְקֵרָבה ֵאַלי, נֹוֶתֶנת ָיַדִים ְלּבַ ִזִהיִתי ֶאת ַמְרָטה ּבָ

נֹות?"  ה ַמּתָ "ֲאָבל ָלּמָ

י,  ַעְסּתִ ּכָ

ה ָלנּו."  ָעׂשָ ל ָמה ׁשֶ ף ְלאֶֹזן ָהָמן, ַאֲחֵרי ּכָ "ׁשּוב ְלִהְתַחּנֵ

ְתאֹום,"  "ָמה ּפִ

ֲעָסִני,  ַעס ּכַ ּכָ

רֹאׁש."  ֵדי ָלֵתת לֹו אֹותֹו... ֲאָבל ּבָ יׁש, ֶזה ּכְ ּטִ "ַהּפַ
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ַחד  יׁשֹו ַמְעָלה, ְואֶֹזן ָהָמן ִעם ּפַ ּטִ ֲעָסִני ֵמִניף ֶאת ּפַ ֵברּור, ֵאיְך ּכַ ְלנּו ְלַמְעָלה, ָיכְֹלנּו ִלְראֹות ּבְ ּכַ ִהְסּתַ ׁשֶ ּוֶבֱאֶמת, ּכְ

ָיָדיו.    ֵעיַנִים, ִמְתּכֹוֵפף, ְמסֹוֵכְך ַעל רֹאׁשֹו ּבְ ּבָ

רֹוָצּה ַעל ַאַחת  ָפה ִמּמֵ ּקְ ֶכת אֹוָתנּו ַאֲחֶריָה. ִהיא ִהְזּדַ ּה ָלרּוַח ּומֹוׁשֶ ֶנְלָיה ִהְתעֹוְרָרה, ָרָצה ְלָפֵנינּו, ׁשֹוַלַחת ַאּפָ

ָרב.  ֵדה ַהּקְ ֶדת ַהּסֹוֶקֶרת ֶאת ׂשְ ְמַפֶקּ ה, ּכִ ָבעֹות, צֹוָפה ַמּטָ ַהּגְ

ִהְצטֹוַפְפנּו ְסִביָבּה. 

ּלֹא הֹוִציאּו ֶהֶגה.  ָנַפִים ְקׁשּורֹות, ּוָפִנים ֲעצּובֹות, ׁשֶ ן ּכְ ּדּו ַעל ָהֲאָדָמה. ְלֻכּלָ ּדִ ְלָפֵנינּו ִנְפַרׂש ֵעֶמק ָמֵלא ִצּפֹוִרים, ׁשֶ

קֹות ַלּגּוף, קֹוְפצֹות ַעל ַרְגֵליֶהן  ָנַפִים ְמֻהּדָ ַתְחּבֹוׁשֹות ְלָבנֹות, ּכְ מּוָנה ָהְיָתה ַמְדִהיָמה: ַאְלֵפי ִצּפֹוִרים, ְקׁשּורֹות ּבְ ַהּתְ

ֶקט.  ׁשֶ ֶקט, ּבְ ׁשֶ ּקֹות, ּבְ ַהּדַ

בּורֹות,"  ְ ָנַפִים ַהּשׁ ִאּלּו ֵאיֶזה רֹוֵפא טֹוב, ָחַבׁש ָלֶהן ֶאת ַהּכְ "ּכְ

יָנה.  יּפִ ִמְלְמָלה ּפִ

ְראּו!  "ּתִ

ה,"  ים ַעל ָהִרְצּפָ ֵהן ּבֹונֹות ִקּנִ

ְצעֹוִני.  ֶנְחַרד ּפִ

ׁשּורֹות,"  ּפֹוִרים ַהּקְ "ֶזה ֵעֶמק ַהּצִ

ה.  ּפָ ֲעָסִני ִמן ַהּמַ ָקָרא ּכַ

ץ ַרק ְקָצת ְולֹא יֹוֵתר. ּפֹוִרים, ֵהן ִנְבֲהלּו ְוִנּסּו ִלְברַֹח, ֲאָבל ֵהן ָיְכלּו ְלַקּפֵ ָראּו אֹוָתנּו ַהּצִ ֶרַגע ׁשֶ ּבָ

ַסְבָלנּות.  יָנה ּבְ ָטה, ְוִהְמּתִ ּקְ ּלִ ה ֵזְרעֹוִנים ׁשֶ ּמָ יָטה ָלֶהן ָיד ִעם ּכַ ַמְרָטה, הֹוׁשִ

ֵני ָאָדם.  ֵהן ְמַפֲחדֹות ְמאֹוד ִמּבְ רּור, ׁשֶ ָהָיה ּבָ

ּפֹוִרים, ַאט-ַאט, ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָה.  ה, ּוְלַאַחר ְזַמן ַרב ֵהֵחּלּו ַהּצִ ַמְרָטה לֹא ִהְתָיֲאׁשָ

ַמִים,  ָ ְרָצה ַמְעָלה ַלּשׁ ּפֹוִרים, ְוזֹאת, ּפָ ת ֵמַאַחת ַהּצִ ְחּבֹׁשֶ ִריזֹות, ּתַ עֹוֶתיָה ַהּזְ ֶאְצּבְ ְזִהירּות, ּבְ יר ּבִ ָאז ִהְצִליָחה, ְלַהּתִ

ִצְוחֹות ֶחְדָוה.  ּבְ

ֵעיַנִים. ְקָוה ּבָ ץ, ֲאָבל ִעם ּתִ יפּו אֹוָתנּו ַאְלֵפי ִצּפֹוִרים, ֲעַדִין ְמַפֲחדֹות ְלַצּיֵ ְלֶפַתע ִהּקִ

ל ּבֶֹקר.  ָכה, ַעד אֹור ִראׁשֹון ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה ִנְמׁשְ

ִסיבּוִבים ֲאָחִדים,  ֲאָתה ֵמָעֵלינּו ּבְ לֹום, ַלֲהַקת ִצּפֹוִרים ֲעָנִקית. ִהיא ּדָ ַמִים, ְלׁשָ ָ ַחר, נֹוְפָפה ָלנּו ִמן ַהּשׁ ַ ִעם ֲעלֹות ַהּשׁ

ּה.      ּלָ ְדִהיִמים ׁשֶ עּוָפה ַהּמַ ּצּוֵעי ַהּתְ ְלאֹות ּתֹוָדה, ְוֶהְרֲאָתה ָלנּו ֶאת ּבִ

ם ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ָלעּוף,  "ּגַ

ִויצֹות?!"  ן ַמׁשְ ָמה ַאּתֶ

לֹוָנה.  ְלּגֵ ָצֲעָקה ְלֶעְבָרן ּגַ

יז.  ִצּיּוץ קֹוָלִני ְוַעּלִ ר, ּבְ ְדּבָ ְמַמת ַהּמִ ּפֹוִרים ָנֲחתּו ַעל ַעְנֵפי ָהֵעִצים ַהּמֹוִריִקים, ָרְקדּו ַעל ַעְנֵפיֶהן, ְוֵהֵפרּו ֶאת ּדִ ַהּצִ

ַרַחת.  ֵדי ְמעֹוָפּה, ָקִקי ַעל ַהּקָ ָתה ְלַכֲעָסִני, ּתֹוְך ּכְ ְוִצּפֹור ַאַחת ָעׂשְ

י  אּות, ּכִ ַוּדָ ֶעֶצם יֹוֵדַע ֶאת ֶזה ּבְ ָהַלְך ּוָפַרח ִמּיֹום ְליֹום. ֲאִני ּבְ ֲעמּום, ׁשֶ ִ ר ַהּשׁ ִמְדּבַ ה ְזַמן ּבְ ָהִיינּו ַהְרּבֵ ב ׁשֶ ֲאִני חֹוׁשֵ

ל  ְמִהירּות ְמַסְחֶרֶרת ִעם ּכָ ו ּבִ ֵאב, ָטס ַעְכׁשָ ַחל ִעם ָהֶעֶצב ְוַהּכְ ּזָ ַמן ׁשֶ ֵמחֹות ֶהְחִליפּו ֶאת ָהֲעצּובֹות, ְוַהּזְ בֹות ׂשְ ַמְחׁשָ

ְתָקאֹות ָחָדׁש.  יֹום ַהְרּפַ
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ֶיֶלד  ִעים, ּכְ ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ֵבית ַהּסֵ ַנֵהל ַהּטֹוב ּבְ ר ִלְזרֹועֹות ַהּמְ ִחּיּוְך, ְוָנְפָלה ַהְיׁשֵ ַמִים ּבְ ָ ֵני ַהּשׁ ֶמׁש ָרָצה ַעל ּפְ ֶ ַהּשׁ

קֹום לֹא  ָבר ֵהִציָצה ָלנּו ִמּמָ ר, ּכְ ְקנּו ְלָהִרים ֶאת ָהרֹאׁש ֵמַהּכַ ִהְסּפַ ּבֶֹקר, ִלְפֵני ׁשֶ ם ּבַ ּכֵ ַהּנֹוֵפל ִלְזרֹועֹות ִאּמֹו. ְוַהׁשְ

ּה.  ֵחק ִאּתָ ָצפּוי, קֹוֵראת ָלנּו, ָלבֹוא ְלׂשַ

ּמֹוֵתַח ֶאת  ֵליָצן, ׁשֶ ם, ּוַפַעם ּכְ ל ֶיֶלד ּתָ ַפְרצּוף ָמֵלא ׁשֶ ַעם ּבְ ר ָלנּו ֲחלֹומֹות, ּפַ ֶכֶלב ֶנֱאָמן, ְמַסּפֵ ה אֹוָתנּו ּכְ ֵרַח ִלּוָ ַהּיָ

ִחּיּוכֹו ֵמֵעֶבר ְלָפָניו. 

ְכנּוְפַית  ֲהרּו ּכִ ים, ּדָ ִאים ָעִלים, ַמְעָלה-ַמְעָלה, ּוְלִעּתִ ל, נֹוׂשְ ַמְעּגָ ים ָרְקדּו ּבְ ין ַעְנֵפי ָהֵעִצים, ְלִעּתִ לּו ּבֵ ָהרּוחֹות ִחּלְ

ָבעֹות.  ֵהֵחל ְלַכּסֹות ֶאת ַהּגְ א ׁשֶ ׁשֶ ְמְרחּו ַעל ַהּדֶ ּנִ ְדרֹון, ַעד ׁשֶ ּמִ ֶלת ּבַ ְלּגֶ ְתּגַ ְיָלִדים ַהּמִ

ָכִרים,  ַרְקנּו ֶאת ַהּסְ ִים. ּפֵ ּוּון ְזִריַמת ַהּמַ לֹט ַעל ּכִ ֵדי ִלׁשְ ָחִלים, ּכְ ֲערּוֵצי ַהּנְ ָנה ְסָכִרים ּבַ אֶֹזן ָהָמן ּבָ ֵרר ָלנּו, ׁשֶ ִהְתּבָ

ְדרֹון.  ּמִ ּיּות ּבַ ָחְפׁשִ ל ַמִים, ַהּזֹוְרִמים ּבְ ְכׁשּוְך ׁשֶ קֹולֹות ׁשִ ם ּבְ ו, ּגַ א ַעְכׁשָ ֲעמּום ִהְתַמּלֵ ִ ר ַהּשׁ ּוִמְדּבַ

יּונֹות ּבֹוְדדֹות  ֶהם, ּדְ צּו ּבָ ְצּבְ ם עֹוד ּבִ ּפֹה ָוׁשָ ְרָחִבים ַהּמֹוִריִקים, ׁשֶ ּמֶ ְרָטה ְיֵחָפה ִעם ֶנְלָיה, ּבַ ָלה ָלּה ּבַ י ּבֶֹקר, ִטּיְ ִמּדֵ

ָלִדים  ִהְרִטיטּו ֶאת ִלְבבֹות ַהּיְ ינֹות, ׁשֶ ָנה ַמְנּגִ נֹוִני. ִהיא ִנּגְ ה ָלּה ַמּתָ ָעׂשָ ְמּבּוק, ׁשֶ ֵנה ּבַ ָיָדּה ָהָיה ָחִליל ִמּקְ ל חֹול. ּבְ ׁשֶ

לּו אֹותֹו ְלַגְמֵרי.  ל אֶֹזן ָהָמן, ּוִבְלּבְ ְרטּו ַעל ִניֵמי ַנְפׁשֹו ׁשֶ ם ּפָ ינֹות, ּגַ ְנּגִ ים. ַהּמַ יֵרי ֶעֶרׂש ֲעֻנּגִ ירּו ָלֶהם ׁשִ ִרים, ְוִהְזּכִ ֻבּגָ ַהּמְ

ַחד!"  "ִהיא ָיָפה, ּפַ

ן ִליָלִדים,  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ ג ּבֵ ָקָרא אֶֹזן ָהָמן ִמּגַ

יו.  ד ָחַסם ֶאת ּפִ ֲאָבל ִמּיָ

ע,  ּבַ ֲהֵרי ִנׁשְ

ָלִדים.   ל ַהּיְ ים ׁשֶ ׁשִ ֻטּפָ ֲחֵקיֶהם ַהּמְ ִמׂשְ ף ּבְ ּתֵ ּתַ ּיֹוֵתר הּוא לֹא ִמׁשְ ׁשֶ

ֶפר.  ּסֵ ּיּוִרים מּוָבִאים ִלְפֵניֶכם ּבַ ָלִדים, ְוַהּצִ ִצּיּוִרים ֶאת ִסּפּור ֶאֶרץ ַהּיְ רּו ּבְ ְיָלה ִסּפְ ַיְלֵדי ַהּלַ

ן ִליָלִדים,  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ֶבת ְלֵבית ַהּסֵ ים, ֶאת ָהַרּכֶ ּקִ ְמּתַ ֵעֶמק ַהּמַ ָרב ּבְ ָבעֹות ֶאת ַהּקְ לֹות ַעל ַהּגְ ֲאָבִנים ּוְבַמּקְ רּו ּבַ ֵהם ִצּיְ

ים, ְועֹוד, ְועֹוד.  ֵאִבים ַהּנֹוָרִאּיִ ּיֹות, ְמָעַרת ַהּכְ ְרּבִ ֶאת ַהר ַהֲחלֹומֹות, ִעיר ַהּבַ

ַסְלֵעי ֶהָהִרים.  יֹוְקְנאֹוֵתיֶהם ּבְ לּו ֶאת ּדְ ָלִדים, ּוִפּסְ ר ֶאת ִסּפּור ֶאֶרץ ַהּיְ יכּו ְלַסּפֵ ֵהם ִהְמׁשִ

ה,  ְבָעה ְקַטּנָ לּו ַעל ּגִ ּסְ ְרָטה ּפִ ֶאת ּבַ

דֹוָלה,  ְבָעה ְקָצת יֹוֵתר ּגְ אֹוִתי, ַעל ּגִ

ֶאת ַמְרָטה ַעל ַהר, 

ה.  ְוֶאת אֶֹזן ָהָמן ַעל ֶאֶבן ְקַטּנָ

ַלל ְצָבִעים. ׁשְ ֶרת, ּבִ ֶלת ּוְמֻצּיֶ ֲעמּום, ְלֶאֶרץ ְמֻפּסֶ ִ ר ַהּשׁ ֵהם ָהְפכּו ֶאת ִמְדּבַ

ת ַאַחד  ְסּגַ ּפֹוִרים, ַעל ּפִ ֶלת ַלּצִ ָצאנּו אֹוָתּה ְמַחּלֶ ּמָ ר, ַעד ׁשֶ ְדּבָ ָכל ַהּמִ נּו אֹוָתּה ּבְ ׂשְ ְרָטה ְלִאּבּוד. ִחּפַ יֹום ֶאָחד, ָהְלָכה ּבַ

ַהּצּוִקים ַהּצֹוִפים ֶאל ַהּנֹוף. 

ָלִדים  ים ַלּיְ ַעם לֹא ַמְרׁשִ הֹוִרים ַאף ּפַ ָחק, ׁשֶ בֹות ָהֲאסּורֹות. ִמׂשְ ְחׁשָ ַחק ַהּמַ ְרָטה, ֶאת ִמׂשְ ָדה אֹוָתנּו ּבַ ָאז, ִלּמְ

ם.  ּיָ ּקַ יֹוֵתר ׁשֶ ה ּבְ ַהּנֶ ָחק ַהּמְ ׂשְ דּוַע, ַהּמִ ּיָ ֵחק ּבֹו, ְוהּוא ּכַ ֶהם, ְלׂשַ ּלָ ׁשֶ

בֹות,  ְחׁשָ ׁשּוט הֹוְלִכים ַאַחר ַהּמַ "ּפָ

ֶבת ָהרּוַח,"  ּנֹוׁשֶ ְלָאן ׁשֶ

ְרָטה,  יָרה ָלנּו ּבַ ִהְסּבִ
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ּלֹא יֹוְדִעים ֵאיְך חֹוְזִרים ֵמֶהם."  יִעים ִלְמקֹומֹות ׁשֶ "ּוַמּגִ

אְרק, ְוַיְלֵדי  ַח ַלּלּוָנה ּפַ ה ְלִהְתַפּלֵ אְרק ֶאָחד ֲעָנק. אֶֹזן ָהָמן ְמַנּסֶ לּוָנה ּפַ ְרָטה, ּכְ ֲעמּום ְלּבַ ִ ר ַהּשׁ ַעם, ִנְרָאה ִמְדּבַ ַהּפַ

ַחד. אֹו  אֶֹזן ָהָמן ִנְמָצא ְלַמְעָלה, ְוהּוא ֵמת ִמּפַ ׁשֶ ִדּיּוק ּכְ ל ָהֲעָנק, ּבְ ְלּגַ ְיָלה עֹוְצִמים ַעִין. ֲאָבל ֵהם עֹוְצִרים ֶאת ַהּגַ ַהּלַ

ר ַעל ָהרֹאׁש  ֶבת ֶהָהִרים, ָיׁשָ ּפֹל ֵמַרּכֶ ּיִ בֹוְך. יֹוֵתר טֹוב ׁשֶ תֹוְך ַהּמָ ִדים ּבְ ֵ ֶבת ַהּשׁ ַרּכֶ ַקע ּבְ ּתָ ּיִ ָנה, ׁשֶ ַכּוָ ִרים ּבְ ֵהם ְמַסּדְ ׁשֶ

ֵהל  ַמר ֲעֵליֶהם, ְוִיּבָ הּוא לֹא ׁשָ ל אֹוָתם ְיָלִדים ׁשֶ ִתים, ּכָ ָלִדים ַהּמֵ ם ֶאת ַהּיְ ְפּגֹׁש ׁשָ ּיִ ֶעֶצם, ׁשֶ ֲעָסִני. ְואּוַלי, ּבְ ל ּכַ ׁשֶ

ְתָקִנים, ְולֹא ְמַפֲחִדים.  ּתֹוְלִלים ַעל ַהּמִ נֹוָרא ִלְראֹות אֹוָתם ִמׁשְ

ְרָטה ָסִביב, ְולֹא ָיְדָעה ֵאיפֹה ִהיא.  יָטה ּבַ ְתאֹום ִהּבִ ּפִ

יָה,  ְרָטה ֶאת ָיֶדיָה ְסִביב ּפִ ָסה ּבַ ּנְ ָאז ּכִ

ְוָקְרָאה: 

"אֶֹזן ָהָמן, 

ָבה ֲאסּוָרה?  מַֹע ַמְחׁשָ רֹוֶצה ִלׁשְ

ה ֶזה, אֶֹזן ָהָמן ְועֹוד אֶֹזן ָהָמן?"  ּמָ ּכַ

י ָאְזֵני ָהָמן,"  ּתֵ "ׁשְ

הּוא ָצַעק. 

"לֹא ָנכֹון, 

אֶֹזן ָהָמן. 

ָך."  ּלְ מֹו ׁשֶ דֹולֹות, ּכְ י ָאְזַנִים ּגְ ּתֵ ֶזה אֶֹזן ָהָמן ֶאָחד, ִעם ׁשְ

ים  ינּור ֲחִגיִגּיִ ִזּקּוֵקי ּדִ ְיָלה, ּכְ ִמיד ְלַיְלֵדי ַהּלַ ּנּו, ִנְראּו ּתָ ְצאּו ִמּמֶ ּיָ יצֹוצֹות ׁשֶ ַעס, ְוַהּנִ ָאז ָהָיה אֶֹזן ָהָמן ִמְתּפֹוֵצץ ִמּכַ

יֹום ָהַעְצָמאּות. ּבְ

 

ים.  ָהִיינּו ְקַטּנִ ׁשֶ ם, ְוֵאיְך ָהִיינּו, ּכְ ָרה ָלנּו ִסּפּוִרים ַעל ֵחיָפה, ֶהָהִרים ְוַהּיָ דּוָרה. ַמְרָטה, ִסּפְ ְבנּו ְסִביב ַהּמְ ֲעָרִבים, ָיׁשַ ּבָ

י ֶנְחָמד.  ְוָקא ָהָיה ּדֵ ָלדֹות, ְוֶזה ּדַ ְרָטה ָהיּו ַהּיְ א, ּוַמְרָטה ּוּבַ ָאז, ֲאִני ָהִייִתי ַאּבָ

ם ֲעֵליֶהם.  ר ּגַ ַסּפֵ ּתְ ְרָטה ׁשֶ ׁשּו ִמּמַ ּקְ ְיָלה ּבִ ַיְלֵדי ַהּלַ

ים.  ֵהם ָהיּו ְקַטּנִ ׁשֶ יָרה אֹוָתם, ּכְ ִהיא לֹא ִהּכִ ַמְרָטה ָאְמָרה, ׁשֶ

מֹו אֶֹזן ָהָמן.  ִהיא עֹוָנה ָלֶהם ּכְ ֲעסּו, ׁשֶ ֵהם ּכָ

 , ְרּתְ ן ִהּכַ "ּכֵ

 , ְרּתְ לֹא ִהּכַ

ר ָלְך ְקָצת ְלַהְמִציא,"  ֻמּתָ

יָנה.  יּפִ ּה ּפִ ָנְזָפה ּבָ

ּלֹא ָיְדעּו ַעל ִקּיּוָמם.  ָרה ָלֶהם ֲעֵליֶהם, ִסּפּוִרים ַמְדִהיִמים, ׁשֶ ָלה, ְוִסּפְ ד ִהְתַנּצְ ַמְרָטה ִמּיָ
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אֹוָתם  ַמְעָלה, ׁשֶ יִטים ָעֶליָך ִמּלְ ּבִ דֹוִלים ַהּמַ עֹוִנים ּגְ ל אֶֹזן ָהָמן, ָהיּו ׁשְ ֲעמּום ׁשֶ ִ ר ַהּשׁ ְדּבַ ַאר ִמּמִ ׁשְ ּנִ ִריד ָהַאֲחרֹון, ׁשֶ ַהּשָׂ

ָבעֹות.  ֵני ַהּגְ ר אֶֹזן ָהָמן ַעל ּפְ ּזֵ ּפִ

עֹון, ְוָתִזיז ֶאת  ָ ס ַעל ַהּשׁ ַטּפֵ ּתְ לֹוָנה ׁשֶ ְלּגֵ ה ִמּגַ ׁשָ ּקְ ִהיא רֹוָצה ִליׁשֹן, ּבִ ה ׁשֶ יׁשָ ָהְיָתה ֲעֵיָפה ְוִהְרּגִ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ְרָטה, ּבְ ּבַ

חֹוִגים ְלַלְיָלה.  ַהּמְ

עֹון.  ָ ה ֶאת ַהּשׁ ּנָ ֲעָסִני ָהָיה ָרֵעב, הּוא ׁשּוב ׁשִ ּכַ ׁשֶ ּכְ

ּלֹו,  ֶ עֹון ִמּשׁ נּו, ִיְהֶיה ׁשָ "ְלָכל ֶאָחד ֵמִאּתָ

ם ֶאָחד ְלאֶֹזן ָהָמן,"  ִאיר ּגַ ֲאָבל ַנׁשְ

יָעה ַמְרָטה.  ִהּצִ

ּלֹו."  ָעה ׁשֶ ָ ְהֶיה לֹו ַהּשׁ ּתִ יַע, ׁשֶ ם לֹו ַמּגִ "ּגַ

ִנים.  ֲחִקים, ִויָלִדים אֹוְכִלים ִויׁשֵ עֹוִנים ְיָלִדים ְמׂשַ ְ ָרה ַעל ַהּשׁ ְרָטה ִצּיְ ּבַ

ֵחק,  ֲאַנְחנּו קֶֹדם ָרִצינּו ְלׂשַ

ָחק.  חֹוִגים ְלִמׂשְ ְוָאז ֵהַזְזנּו ֶאת ַהּמְ

קֶֹדם ָהִיינּו ְרֵעִבים, 

חֹוִגים ְלאֶֹכל.  ְוָאז ֵהַזְזנּו ֶאת ַהּמְ

ָנה.  ֵ ם ִעם ַהּשׁ ְך ּגַ ּכָ

ִלי ְזַמן ּוָמקֹום?!"  ְגׁשּו ּבְ ּפָ "ָאז ֵאיְך ּתִ

ָלִדים.  ֵמי ֶאֶרץ ַהּיְ ׁשְ ַלְיָלה ֶאָחד ּבִ ל ּבְ ְלּגֵ ל אֶֹזן ָהָמן, ִמְתּגַ ַמע ְצחֹוקֹו ׁשֶ ִנׁשְ

ָבר,"  ְרֶצה ֶאת אֹותֹו ַהּדָ ּנִ ׁשֶ ֵגׁש, ּכְ "ִנּפָ

ָצֲעָקה לֹו ַמְרָטה. 

יר לֹו ַעל ְיָלִדים.  ָהְיָתה מּוָכָנה ְלַהְסּבִ ִחיָדה, ׁשֶ ִהיא ָהְיָתה ַהּיְ

ים  ׁשִ ָחק, ָאז ֵהם ִנְפּגָ ׂשְ ֵני ְיָלִדים רֹוִצים ֶאת אֹותֹו ַהּמִ ְ ּשׁ ׁשֶ ִים ְוָתִבין, ּכְ ְרּכַ כֹוֵפף ֶאת ַהּבִ רּור אֶֹזן ָהָמן, ּתְ "ֶזה ּבָ

ֲחִקים."        ּוְמׂשַ

ִלים  ּבֹר ֶאת ַהּכֵ ב, ְמָסְרִבים ִלׁשְ ַאְלֵפי ּכֹוָכִבים, ְוָאנּו ׁשֹוְכִבים ַעל ַהּגַ ַמִים ְזרּוִעים ּבְ ָ ַהּשׁ ׁשֶ ר ַהּצֹוְנִנים, ּכְ ְדּבָ ֵלילֹות ַהּמִ ּבְ

ָלִדים.  ֵמי ֶאֶרץ ַהּיְ ׁשְ כֹוָכִבים נֹוְפִלים ּבִ ָחְלפּו ּכְ ְצָעקֹות, ׁשֶ ּוְלֵהָרֵדם, ָנַהְגנּו ְלׂשֹוֵחַח ִעם אֶֹזן ָהָמן ּבִ

"אֶֹזן ָהָמן, 

ם?"  ה ַקּיָ ַאּתָ ה יֹוֵדַע ׁשֶ ֵאיְך ַאּתָ

ְרָטה.  ָצֲעָקה לֹו ּבַ

"ָמה זֹאת אֹוֶמֶרת, 

ֵאיְך?" 

ַעס אֶֹזן ָהָמן.  ּכָ

ם,  אֶֹזן ָהָמן לֹא ִיְהֶיה ַקּיָ "ׁשֶ

ם?!"  ן ִיְהֶיה ַקּיָ ָאז ִמי ּכֵ

ֶפר  ית ַהּסֵ ֱאֶמת, ְמַנֵהל ּבֵ ה, ּבֶ ַאּתָ ָלִדים, ְוׁשֶ ל ֶאֶרץ ַהּיְ ה ׁשֶ ל ָהִעְנָין ַהּזֶ ה לֹא ֲחלֹום, ּכָ ּזֶ ה יֹוֵדַע, ׁשֶ "ֲאָבל ֵאיְך ַאּתָ

ן ִליָלִדים?  ַעְצּבֵ ַהּמְ
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ל  ִחים אֹוְתָך ּכָ ָלִדים ְמַנּצְ ֲאַנְחנּו ַהּיְ ה לֹא ָיכֹול ִלְהיֹות, ׁשֶ ּזֶ י ׁשֶ ְבּתִ ֲעמּום, ָחׁשַ ִ ר ַהּשׁ ִמְדּבַ י ּבְ ָהַלְכּתִ ׁשֶ ל, ַהּיֹום, ּכְ ְלָמׁשָ

ׁש ֲחלֹום."  ה ַמּמָ ּזֶ ַמן, ְוׁשֶ ַהּזְ

ָלִדים,  "ֶזה לֹא ֲחלֹום ֶאֶרץ ַהּיְ

ֱאֶמת,  ָלִדים ִהיא ּבֶ ֶאֶרץ ַהּיְ

י!"  ּלִ ְוִהיא ׁשֶ

ָזַעק אֶֹזן ָהָמן. 

ה לֹא רֹוֶצה ְלִהְתעֹוֵרר.  ים ְלָהִעיר אֹוְתָך ֵמַהֲחלֹום, ְוַאּתָ "ֲאָבל אּוַלי, ְמַנּסִ

ְתעֹוֵרר, אֶֹזן ָהָמן!  ּתִ

ְתעֹוֵרר!  ּתִ

ֶפר,  ית ַהּסֵ ְרׁשּו אֹותֹו ִמּבֵ ּגֵ ה ְסָתם ֶיֶלד ֶאָחד, ׁשֶ ַאּתָ

ְוהּוא ֶהְחִליט, 

ַנֵהל."  ּסֹוף, ַהּמְ הּוא ִיְהֶיה ּבַ ׁשֶ
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ִתים ָלִדים ַהּמֵ ֲחָזָרה ְלֶאֶרץ ַהּיְ ּבַ

אֹוִני!"  ְרָטה, ּגְ ל ּבַ "ָהַרְעיֹון ׁשֶ

ַלְיָלה ֶאָחד,  לֹוָנה, ּבְ ְלּגֵ ָצֲעָקה ּגַ

ד."  "ָצִריְך ִלְבנֹות אֹותֹו, ִמּיָ

ֲעמּום, ָיקּום לּוָנה  ִ ר ַהּשׁ ִמְדּבַ אן, ּבְ ו. ּכָ ב ַעל ֶזה ַעד ַעְכׁשָ רּור, ֵאיְך הּוא לֹא ָחׁשַ ָלִדים, לֹא ָהָיה ּבָ ְלַאף ֶאָחד ֵמַהּיְ

עֹוָלם.  ׁש ּבָ ּיֵ ְתָקִנים ׁשֶ ל סּוֵגי ַהּמִ אְרק ֲעָנק, ִעם ּכָ ּפַ

"לֹא," 

ְצעֹוִני,  ן ּפִ ּקֵ ּתִ

ֶלד ָיכֹול ְלַדְמֵין."  ּיֶ ְתָקִנים ׁשֶ ל סּוֵגי ַהּמִ "ִעם ּכָ

ל,  ְלָמׁשָ

ּנּו... ָלִדים נֹוְפִלים ִמּמֶ ַהּיְ ב ַעל ִמְתָקן, ׁשֶ ְצעֹוִני ָחׁשַ ּפִ

ַצע.  ְוָאז הּוא ָרץ ְוחֹוֵבׁש ָלֶהם ֶאת ַהּפֶ

ְלֵדי  ר ֶאָחד ִמּיַ אֶֹזן ָהָמן ָהָיה ְמַתְכֵנן, ֵמֲאׁשֶ ה יֹוֵתר ִמְתָקן ׁשֶ ּזֶ ַע, ְוׁשֶ ּגֵ ּתַ הּוא ְקָצת ִהׁשְ ָלִדים ָאְמרּו לֹו, ׁשֶ ֲאָבל ַהּיְ

ְיָלה.  ַהּלַ

"לֹא, 

י,"  ְנּתִ ּוַ ם ְלָמה ִהְתּכַ לֹא ֲהַבְנּתֶ

ן.  ְצעֹוִני ְלַתּקֵ ה ּפִ ִנּסָ

ְגָללֹו.  ִמים ֵלב ֵאֶליָך, ּבִ הּוא לֹא ּכֹוֵאב, ֲאָבל ׂשָ ֶזה, ׁשֶ ַצע ּכָ "ּפֶ

ָמה, 

ֵאּלּו?"  ָצִעים ּכָ יִרים ּפְ ם לֹא ַמּכִ ַאּתֶ

ַצע,"  "ֶזה לֹא ּפֶ

ְרָטה,  יָרה לֹו ּבַ ִהְסּבִ

ָגה.  "זֹאת ְסָתם ַהּצָ

ֱאֶמת  ּבֶ ֵדי ׁשֶ ֶרֶגל, ּכְ ה ּבָ ְלּתָ ַמּכָ ּבַ ּקִ ֶטן, אֹו ָהרֹאׁש, אֹו ׁשֶ ּכֹוֶאֶבת ְלָך ַהּבֶ יד ׁשֶ ָלִדים, ְלַהּגִ ֶאֶרץ ַהּיְ ר ּבְ ֵסֶדר, ּוֻמּתָ ְוֶזה ּבְ

לֹום."   ׁשָ ִיְכַאב ְלָך, ְוַהּכֹל ָיבֹוא ַעל ְמקֹומֹו ּבְ
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אְרק ֲעָנק.  ָלִדים ֵהִקימּו לּוָנה ּפַ ַהּיְ

, ַוֲהִכי ַמְפִחיד, ָהָיה ָיכֹול  בֹוּהַ קֹום ֲהִכי ּגָ יַע ַלּמָ ָהָיה ַמּגִ ל ֶיֶלד ׁשֶ ִרּיֹות. ּכָ ל ֲעָנק, ּוֵמָעָליו, ֻקְפַסת ֻסּכָ ְלּגַ ָהָיה ּבֹו ּגַ

ה.  ִרּיָ , ְוָלַקַחת ֻסּכָ בֹוּהַ ְלָהִרים ֶאת ָידֹו עֹוד יֹוֵתר ּגָ

ּה, ָהִייָת יֹוֵצא  ּלָ חָֹרה ׁשֶ ְ ֶטן ַהּשׁ ּבֶ ע ּבַ ָפה, ּוְלַאַחר ַמּסָ ֵ ַכּשׁ ל ַהּמְ ה ׁשֶ ֵלם ְלתֹוְך ַהּפֶ ל, ָהִייָת ִנְכָנס ׁשָ ִדים, ְלָמׁשָ ֵ ֶבת ַהּשׁ ַרּכֶ ּבְ

ִני.  ֵ ד ַהּשׁ ֵלם ֵמַהּצַ ׁשָ

ם זֹאת  ְכָנִסים. ּגַ ּנִ ָלִדים ׁשֶ ָפה, ּוְלַהְפִחיד ֶאת ַהּיְ ֵ פֹות, ַלֲהפְֹך ִלְמַכּשׁ ֵ ַכּשׁ ין ַהּמְ ם, ּבֵ ֵאר ׁשָ ָ ם ִלְבחֹר ְלִהּשׁ ֲאָבל ָיכְֹלּתָ ּגַ

רּות.  ָהְיָתה ֶאְפׁשָ

ּדּור  ִחיל ְלאֶֹזן ָהָמן ּכַ ִהׁשְ ָרס. ִמי ׁשֶ ל ּפְ אֶֹזן ָהָמן, ָהָיה ְמַקּבֵ ִגיעֹות ּבְ ָהָיה ּפֹוֵגַע יֹוֵתר ּפְ ים, ּוִמי ׁשֶ ם רֹוִבים ְוִחּצִ ָהיּו ׁשָ

ֶסף.  עֹוֶלה ֲהמֹון ּכֶ י ֲעָנק, ׁשֶ ּבִ ם ּדֻ ל ּגַ ָלאֶֹזן, ִקּבֵ

ִתים?"  ָלִדים ַהּמֵ ַע, ּוָמה ִעם ַהּיְ ּגֵ אְרק ְמׁשַ אן, ּבֹוִנים ּוְמַתְכְנִנים לּוָנה ּפַ "ֲאַנְחנּו ּכָ

ִמְלְמָלה ַמְרָטה.

בֹות,  ּצֵ ַחת ַלּמַ ם, ְסגּוִרים ִמּתַ "ֵהם, ׁשָ

ים, ְמַחּכִ

נּו."     ֵחק ִאּתָ ְקָרא ָלֶהם ְלׂשַ ּנִ ׁשֶ

ִים, ֵהַנְחנּו ָיֵדינּו ַעל ְלָחֵיינּו,  ּפַ נּו ָסַפְקנּו ּכַ ּלָ ד ּכֻ ִמּיָ

ְוָאַמְרנּו: 

"אֹוי ַוֲאבֹוי!" 

מֹו ְזֵקִנים.  ּכְ

ַכְחנּו אֹוָתם?!"  ֱאֶמת ׁשָ "ֵאיְך ּבֶ
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ֵדי  ִתים, ּכְ ָלִדים ַהּמֵ ֶרְך, ְלֶאֶרץ ַהּיְ ִהיא יֹוֵצאת ַלּדֶ ּה, ְוהֹוִדיָעה ׁשֶ ּבָ דֹול, ֵהִניָחה אֹותֹו ַעל ּגַ ְרִמיל ּגָ ָאז ָלְקָחה ַמְרָטה ּתַ

ִלְקרֹא ָלֶהם. 

נּו.  ּלָ ִהְצָטַרְפנּו ֵאֶליָה, ּכֻ

ִתים.  ָלִדים ַהּמֵ ַער ֶאֶרץ ַהּיְ ְענּו ְלׁשַ ִהּגַ

ֵהם ִחּכּו ָלנּו, לֹא ְלַהֲאִמין. 

ִחּכּו ֲהמֹון ְזַמן, ְולֹא ָיְדעּו, ָמַתי ֲאַנְחנּו ַנְחזֹר.  ֵהם ָאְמרּו ׁשֶ

נּו.  ָלַקְחנּו אֹוָתם ִאּתָ

לּו  ּלֹא ְיַקּבְ ֵדי ׁשֶ ַמְרנּו ֲעֵליֶהם, טֹוב-טֹוב, ּכְ ה ָלֶלֶכת. ָעַזְרנּו ָלֶהם ָלֶלֶכת, ְוׁשָ ִרים ְוָרִזים, ְוָהָיה ָלֶהם ָקׁשֶ ֵהם ָהיּו ִחּוְ

ֶרְך.  ּדֶ ַמּכֹות ּבַ

ׁש טֹוב,"  מֹר ֲעֵליֶהם, ַמּמָ ְתָקִנים, ָצִריְך ִלׁשְ ּמִ "ּבַ

נּו.  ּלָ ִהְזִהיָרה ַמְרָטה ֶאת ּכֻ

ְראּו,  "ּתִ

ִרים ְוָרִזים,  ה ֵהם ִחּוְ ּמָ ּכַ

ְראּו,  ּתִ

ִנים.  ה ֵהם ִמְסּכֵ ה ַקר ָלֶהם, ְוַכּמָ ּמָ ּכַ

ם יֹוְדִעים,  ַאּתֶ

ֶמת, ֶזה יֹוֵתר ּכֹוֵאב.  ֶרֶגל ִנְרּדֶ ה ּבְ ִלים ַמּכָ ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ּכְ

ָלִדים ָהֵאּלּו,  ַהּיְ

ֶבת  ַרּכֶ ַחד ּבְ ל ֲעָנק, אֹו ָלמּות ִמּפַ ְלּגַ ּגּוף. ִלּפֹל, ַחס ְוָחִליָלה, ִמּגַ ל עֹוד ַמּכֹות ּבַ י ְוהֹוֵתר, ָאסּור ָלֶהם ְלַקּבֵ ָסְבלּו ּדַ

ִדים.  ֵ ַהּשׁ

עֹוָלם.  מֹר ֲעֵליֶהם, ֲהִכי טֹוב ּבָ ְמרּו ֲעֵליֶהם, ַוֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלׁשְ ֶהם ְואֶֹזן ָהָמן לֹא ׁשָ ּלָ ַההֹוִרים ׁשֶ ֵאּלּו ְיָלִדים, ׁשֶ

ת,  ּמֵ ֶיֶלד ׁשֶ

ַהּכֹל יֹוֵתר ּכֹוֵאב לֹו, ְוָצִריְך ְלָהֵגן ָעָליו." 

ֶבת ָהִרים.  ִדים ּוְבַרּכֶ ֶבת ׁשֵ ַרּכֶ ִתים ּבְ ָלִדים ַהּמֵ ָלַקְחנּו ֶאת ַהּיְ

ּלֹא ִיְפֲחדּו.  ֵדי ׁשֶ יֶהם, ּכְ ֵני ִצּדֵ ְ ְרָטה ַוֲאִני, ִמּשׁ ְיָלה, ַמְרָטה, ּבַ ֶאְמַצע, ְוַיְלֵדי ַהּלַ בּו ּבָ ֵהם ָיׁשְ

ִתים,  ָלִדים ַהּמֵ "ַהּיְ

ֶאְמַצע,"  ִמיד ְצִריִכים ִלְהיֹות ּבָ ּתָ

יָרה ַמְרָטה.  ִהְסּבִ

ד.  ּצַ "ָאסּור ָלֶהם ִלְהיֹות ּבַ

ְמרּו ֲעֵליֶהם."  י לֹא ׁשָ ׁשּוט ָנְפלּו ּוֵמתּו, ּכִ ד, ֵהם ּפָ ּצַ ֵהם ָהיּו ּבַ ַעם ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ּפַ ּבַ

ָהָיה ָלֶהם ַקר, ְוָנַתּנּו ָלֶהם ְסֵוֶדִרים. 

ִכים.  ָכל זֹאת, ְקָצת ְמַחּיְ ֵהם ּבְ רּוַח, ֲאָבל ָרִאינּו, ׁשֶ ֶהם ִהְתנֹוְפָפה ּבָ ּלָ ֶרת ׁשֶ לֹוִרית ַהִחּוֶ ַהּבְ

ה,  ָצת ַהּזֶ ַהּקְ

ה.  ֶוה ַהְרּבֵ ָהָיה ׁשָ
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ִתים,"  ָלִדים ַהּמֵ ו ָצִריְך ְלַהְחִזיר אֹוָתם ְלֶאֶרץ ַהּיְ "ַעְכׁשָ

ָאְמָרה ַמְרָטה. 

ֶזה.  ָבר ּכָ ְכָלה לֹוַמר ּדָ ּיָ ִחיָדה, ׁשֶ ִהיא ָהְיָתה ַהּיְ

ִתים.  ָלִדים ַהּמֵ ֲחָזָרה, ְלֶאֶרץ ַהּיְ נּו, ּבַ ּלָ ינּו אֹוָתם ּכֻ ִלּוִ

ֵסֶדר,  ו ֶזה ּבְ ַעְכׁשָ לֹום, ָסְגרּו אֹותֹו, ְוָאְמרּו ָלנּו ׁשֶ ַער, נֹוְפפּו ָלנּו ְלׁשָ ַ ֵהם ָעְברּו ֶאת ַהּשׁ ם ְולֹא ַזְזנּו, ַעד ׁשֶ ַאְרנּו ׁשָ ִנׁשְ

ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ָלֶלֶכת.  ְוׁשֶ

ַעם?"  בֹואּו עֹוד ּפַ "ָמַתי ּתָ

ֲאלּו.  ֵהם ׁשָ

בֹוא,"  ּנָ "ֲאַנְחנּו ַמְבִטיִחים ׁשֶ

ְרָטה.  ָקְרָאה ּבַ

ה, ַעד  ה, ַהְרּבֵ ָלִדים ְצִריִכים ְלַחּכֹות, ַהְרּבֵ עֹון ְוֵאין ְזַמן, ְוַהּיְ ָלִדים ֵאין ׁשָ ֶאֶרץ ַהּיְ ּבְ ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָיַדְענּו, ְוֵהם ָיְדעּו, ׁשֶ

ִאים ָלַקַחת אֹוָתם.  ּבָ ׁשֶ
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ִרים ֻבּגָ ִעיר ַהּמְ

בֹות  ִתים, צֹוֲעִקים ְלאֶֹזן ָהָמן ַמְחׁשָ ָלִדים ַהּמֵ ּתֹוְלִלים ִעם ַהּיְ ַחת ִליִריַעת ַהּכֹוָכִבים, ִמׁשְ אן, ֶנֱהִנים ִמּתַ "ֲאַנְחנּו ּכָ

ה ַלֲעָנִנים,  ְתַעּבֶ מֹו, ּומֹוִציִאים ֵמַאּפֹו ְוָאְזָניו ִקיטֹור ַהּמִ יִחים ֶאת ּדָ הּוא ֶיֶלד, ַמְרּתִ ֲאסּורֹות, צֹוֲחִקים ָעָליו ׁשֶ

ַנֵהל ַהּטֹוב."  לּוא ַהּמְ ִעים, ּכָ ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ֵבית ַהּסֵ ם, ּבְ ֲאָבל ׁשָ

ְצעֹק ְלאֶֹזן ָהָמן.  ְפנּו ִמּלִ ִהְתַעּיַ ה ָלנּו ַמְרָטה ַלְיָלה ֶאָחד, ְלַאַחר ׁשֶ ְך ָלֲחׁשָ ּכָ

ַנֵהל ַהּטֹוב,"  "ְוַהּמְ

ִהיא הֹוִסיָפה, 

ִויץ', ְולֹא  ב אֶֹזן ָהָמן ִעם ֵאיֶזה ֵסְנּדְ ּבֹו. מּולֹו ִנּצָ ָדיו ְקׁשּורֹות ֵמֲאחֹוֵרי ּגַ ּיָ ׁשֶ ף ָאֵפל, ּכְ ַמְרּתֵ יר, ּבְ ָען ַעל ַהּקִ אי ִנׁשְ "ַוּדַ

יס.  נֹוֵתן לֹו, ֲאִפּלּו ּבִ

ְואֹוֵמר לֹו: 

ה,  ף ַהּזֶ ְרּתֵ ּמַ אן, ּבַ ּכָ ׁשֶ

ּלֹו, ֵיָרְקבּו."  ים ׁשֶ ְלדּוִתּיִ ָלִדים ַהּיַ הּוא ְוָכל ַהּיְ

"ֵיׁש! 

ְתָקאֹות ֲחָדׁשֹות,"  ַהְרּפַ

ְצעֹוִני.  ָקָרא ּפִ

"ֵיׁש!" 

ַמִים.  ָ ץ ּוְלָהִניף ָיַדִים ַלּשׁ ְיָלה, ְלַקּפֵ לֹוָנה ְוַאֲחֵריֶהן ֶיֶתר ַיְלֵדי ַהּלַ ְלּגֵ ָלָגָנה, ּגַ ֵהֵחּלּו ּבָ

הּוא  עֹות ׁשֶ ּגָ נּועֹות ֲהִכי ְמׁשֻ ה ֶאת ַהּתְ ל ֶאָחד עֹוׂשֶ ּבֹו ּכָ ֶזה, ׁשֶ ּגּוִעים". ֶזה ִמין ִרּקּוד ּכָ ִ ו ֶאת "ִרּקּוד ַהּשׁ ֵהם ָרְקדּו ַעְכׁשָ

קֹום ָהִראׁשֹון.  ּמָ ִרּקּוד, ּבַ ִמיד זֹוֶכה ּבָ ָהָיה ִמְתעֹוֵרר, ָהָיה ּתָ נּוִני, ַאֲחֵרי ׁשֶ ָיכֹול. ְוַיׁשְ

ַמִים  ָאנּו עֹוְמִדים ַלֲעזֹב. ׁשָ ַדְענּו ׁשֶ ּיָ ְרִהיב, ׁשֶ יִלי ַהּמַ ֶקט, ָסִביב, ַעל ַהּנֹוף ַהּלֵ ׁשֶ ְרָטה ַוֲאִני ִהְתּבֹוַנּנּו ּבְ ַמְרָטה, ּבַ

ָבעֹות ְוהֹוֵפְך אֹוָתנּו ִלְצָלִלים  ְדרֹון, ְוָיֵרַח עֹוֶלה ֵמֵעֶבר ַלּגְ ּמִ ִים ּבַ ְכּפּוְך ַהּמַ ַאְלֵפי ּכֹוָכִבים, קֹולֹות ּפִ ְצלּוִלים, ְזרּוִעים ּבְ

ָרִזים ּוְגבֹוִהים. 

אן ָלֶנַצח,"  ֵאר ּכָ ָ "ֲאִני מּוָכָנה ְלִהּשׁ

ְרָטה,  ִמְלְמָלה ּבַ

ַנֵהל ַהּטֹוב.  ִבים ַלֲעזֹר ַלּמְ "ֲאָבל ַחּיָ

ְתָקאֹות.  ר ְלַהְרּפַ ָבר, חּוץ ֵמֲאׁשֶ ים ְלָכל ּדָ ְרֶמל, ַאְסּכִ י ַעל ַהּכַ ּלִ ִית ׁשֶ ֶאְחזֹר ַלּבַ ׁשֶ ּכְ

נּו.  ּלָ ְתָקאֹות ׁשֶ ָכל ַהַהְרּפַ ֵכר... ּבְ ם, ְוֶאּזָ ֶסת ַהּפֹוָנה ַלּיָ ְרּפֶ ֶקט, ִעם ֶנְלָיה, ַעל ַהּמִ ׁשֶ ב ִלי ּבְ ֲאִני ֵאׁשֵ
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יד ְלַמְרָטה:  ָאז, ֲאִני ַאּגִ

ְתָקאֹות."  ַמְרָטה, ֲאִני מּוָכָנה ַלּכֹל, ַרק לֹא עֹוד ַהְרּפַ

ִרים,"  ֻבּגָ "ָעֵלינּו ַלְחצֹות ֶאת ִעיר ַהּמְ

ה.  ּפָ עֹו ַעל ַהּמַ ֶאְצּבָ ֲעָסִני ּבְ הֹוָרה ּכַ

ֶרְך עֹוֶקֶפת."  ִעים. ֵאין ׁשּום ּדֶ ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ יַע ְלֵבית ַהּסֵ ִרים, לֹא נּוַכל ְלַהּגִ ֻבּגָ ִלי ַלְחצֹות ֶאת ִעיר ַהּמְ "ּבְ

ֶרְך!"  "ָקִדיָמה ַלּדֶ

ָקְרָאה ַמְרָטה, 

ַנִים ְלָאחֹור,  "ֶאָחד ְלָפִנים ּוׁשְ

י,  ְלּתִ ְלּבַ ָאה... ְסִליָחה, ִהְתּבַ

ַנִים ְלָפִנים ְוֶאָחד ְלָאחֹור."  ׁשְ

ָאָלה.  ׁש ִמׁשְ יק, ְלַבּקֵ ים ִלְראֹות ּכֹוָכב נֹוֵפל, ּוְלַהְסּפִ ּכֹוָכִבים, ְמַצּפִ יִטים ּבַ ֲעָסִני, ַמּבִ ְיָלה ַאֲחֵרי ּכַ ַכת ַהּלַ ֶחׁשְ ְך ַנְענּו ּבְ ּכָ

אֶֹזן ָהָמן ָימּות,"  "ׁשֶ

יָנה,  יּפִ ָקְרָאה ּפִ

ָרֲאָתה ּכֹוָכב נֹוֵפל.  ׁשֶ ּכְ

ל ּבֶֹקר,  ִעם אֹור ִראׁשֹון ׁשֶ

ִרים.  ֻבּגָ ֶמׁש ֵמַעל ִעיר ַהּמְ ֶ ָזְרָחה ַהּשׁ

ִיל ּדֹוְקָרִנּיֹות.  ים, ְוִגְדרֹות ּתַ ִמיָרה ַרּבִ ֵלי ׁשְ בֹוָהה, ֵמָעֶליָה ִהְתרֹוְממּו ִמְגּדְ ֶפת חֹוָמה ּגְ ִרים ָהְיָתה ֻמּקֶ ֻבּגָ ִעיר ַהּמְ

ָנה,"  אֶֹזן ָהָמן ּבָ "זֹאת ַהחֹוָמה ׁשֶ

ְיָלה.  רּו ָלנּו ַיְלֵדי ַהּלַ ִסּפְ

ְנסּו ְיָלִדים."  ּלֹא ִיּכָ ֵדי ׁשֶ ּה, מֹוִרים – ׁשֹוְמִרים, ּכְ יב ַעל רֹאׁשָ "אֶֹזן ָהָמן ִהּצִ

ַחד,"  "יּו... ֵאיֶזה ּפַ

ְרָטה,  ָרֲעָדה ּבַ

 . בֹוּהַ ַער ַהּגָ ַ ָהַלְכנּו ְוִהְתָקַרְבנּו ְלֵעֶבר ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ

ְתקּו.  ְיָלה ׁשָ ַיְלֵדי ַהּלַ

ָחק.  ׂשְ ֵהם ָהיּו ְרִגיִלים ְלַפֵחד, ְולֹא ְלַהְפִסיק ֶאת ַהּמִ
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 . י ָרֶזה ְוָגבֹוּהַ ּבִ ב לֹו, ּדֻ ִרים, ָיׁשַ ֻבּגָ ל ִעיר ַהּמְ ַער ַהחֹוָמה ׁשֶ ׁשַ ּבְ

ִזִהינּו אֹותֹו. 

ָפפֹות  ה, הּוא ָלַבׁש ֶאת ַהּכְ ִנּיָ ְ דֹוָלה ֵמַהּשׁ ָלִדים. ָהְיָתה לֹו אֶֹזן ַאַחת, יֹוֵתר ּגְ ִהְכִניס אֹוָתנּו ְלֶאֶרץ ַהּיְ י ׁשֶ ּבִ ֶזה ָהָיה ַהּדֻ

ְרָוה, ְוכֹוַבע ָאפֹר.  ְפּתֹוֵרי ָזָהב ַעל ַהּפַ ּלֹו, ְוָהיּו לֹו ּכַ ָהֲאֻדּמֹות ׁשֶ

ּלֹו.   ל ַהִחּיּוְך ׁשֶ ֶצה ׁשֶ ּקָ יר, ּבַ ה ְלַהְסּתִ הּוא ִנּסָ ע ׁשֶ ָהָיה לֹו ִחּיּוְך ַיְלדּוִתי, ִעם ְקָצת ֶרׁשַ ו ָיכְֹלנּו ְלַהְבִחין, ׁשֶ ַעְכׁשָ

י,  ּבִ ִים ְלֵעֶבר ַהּדֻ ּנַ ָפה ׁשִ ֶנְלָיה ָחׂשְ

ָמה ִלְטרֹף אֹותֹו, ַחי.  ְוִאּיְ

ְחִזיקּו אֹוָתּה!"  ְחִזיקּו אֹוָתּה! ּתַ "ּתַ

י,  ּבִ ן ַהּדֻ ִהְתַחּנֵ

ֲערֹוָתיו ָסְמרּו ֵמֵאיָמה.  ְוׂשַ

ה?"  ה? רֹוָצה עּוִגּיָ "רֹוָצה עּוִגּיָ

ף ֵאֶליָה,  י ְלִהְתַחּנֵ ּבִ ה ַהּדֻ ִנּסָ

ת ָלּה ֵמֶהן.  יָרה עּוִגּיֹות, ְולֹא ִאְכּפַ ִאּלּו ִהיא לֹא ַמּכִ ֲאָבל ֶנְלָיה ִהְתַנֲהָגה, ּכְ

"ֶנְלָיה, 

י?!"  ּבִ ָמה ֵיׁש ָלְך ֶנֶגד ַהּדֻ

קֹוָלָרּה.  ָכה ּבְ ְרָטה ּוָמׁשְ ֲעָסה ָעֶליָה ּבַ ּכָ

ָבר ָאז לֹא ָאַהְבּתְ אֹותֹו.  ָלִדים, ּכְ ִניָסה ְלֶאֶרץ ַהּיְ ּכְ ְרּתְ אֹותֹו, ּבַ עֹוד ִהּכַ "ִלְפֵני ׁשֶ

ְוָקא ֶנְחָמד."  הּוא ּדַ

ל  ַעל ַמּקֵ י, ּכְ ּבִ יט ַעל ַהּדֻ יָכה ְלַהּבִ הּוא ֶזה. ִהיא ִהְמׁשִ ל ֶנְלָיה ּכְ ּה ׁשֶ ְעּתָ ּנּו ֶאת ּדַ ְרָטה, לֹא ׁשִ ל ּבַ ִעימֹות ׁשֶ ְנִזיפֹוֶתיָה ַהּנְ

ר.  ֶנת ְלַוּתֵ ּוֶ יָה, ְוִהיא לֹא ִמְתּכַ הֹוִציאּו ִמּפִ ׁשֶ

ֵנס,"  ן ָלנּו ְלִהּכָ "ּתֵ

י.  ּבִ ָאַמְרנּו ַלּדֻ

ֵנס."  "ֲאַנְחנּו רֹוִצים ְלִהּכָ

ל ִאיְקס. ר ֶיֶלד, ְוָעָליו, ִסיָמן ׁשֶ ָעָליו ָהָיה ְמֻצּיָ ֶלט, ׁשֶ יַע ַעל ׁשֶ י ֵהִרים ֶאת ָידֹו ָהָרָזה ְוִהְצּבִ ּבִ ַהּדֻ

ה, ְואֹוְבֵדי ֵעצֹות.  עּוֵרי ּפֶ ָעַמְדנּו ּפְ

לּו!  ְגּדְ ּתִ ׁשֶ ְחְזרּו ּכְ "ּתַ

ִביל ְיָלִדים,"  ׁשְ אן, ֶזה לֹא ּבִ ּכָ

ֵלְך.  ּנֵ ָידֹו, ׁשֶ הּוא ָקָרא ְלֶעְבֵרנּו, ְונֹוֵפף ּבְ

ֵנס,"  ִבים ְלִהּכָ "ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַחּיָ

ל ַמְרָטה.  ֵעיֶניָה ׁשֶ נּו, ּוְדָמעֹות ָנְצצּו ּבְ ׁשְ ּקַ ּבִ

ִבים?"  ם ַחּיָ ה ַאּתֶ "ָלּמָ

ִלְגלּוג.  י ּבְ ּבִ ַאל ַהּדֻ ׁשָ

ִעים,"  ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ יַע ְלֵבית ַהּסֵ ִבים ְלַהּגִ י ֲאַנְחנּו ַחּיָ "ּכִ

יָבה ַמְרָטה.  ֵהׁשִ



165

ִביל ָמה ָלֶכם?"  ׁשְ "ּבִ

י.  ּבִ א ַהּדֻ ּלֵ ִהְתּפַ

ִעים." ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ית ַהּסֵ ַנֵהל ַהּטֹוב, ְוִלְפּתַֹח ֵמָחָדׁש ֶאת ּבֵ ְחֵרר ֶאת ַהּמְ ִבים ְלׁשַ "ֲאַנְחנּו ַחּיָ

"ָאה... 

ִביל ֶזה,"  ׁשְ ּבִ

ף ָיד.  ֶהּנֵ ל ּבְ י, ּוִבּטֵ ּבִ ִהְרֵהר ַהּדֻ

ִרים,"  "ֲאַנְחנּו ַמְבִטיִחים ִלְהיֹות ְמֻבּגָ

ָנה ַמְרָטה.  ִהְתַחּנְ

לּום!  וֹות ּכְ ל ְיָלִדים, לֹא ׁשָ "ַהְבָטחֹות ׁשֶ

ה,"  ֶהם, זֹו לֹא ִמּלָ ּלָ ה ׁשֶ ִמּלָ

יו קֹוֵצף רֹק.  ּפִ ׁשֶ י ּכְ ּבִ ִהְכִריז ַהּדֻ

ִמיד."  "ְיָלִדים ַמְבִטיִחים, ַרק ְלַעְצָמם, ַוֲאִפּלּו ֶזה לֹא ּתָ

ֲאַנְחנּו ְיָלִדים, ֵיׁש ָלנּו ּכֹוַח ָרצֹון,"  "ֲאִפּלּו ׁשֶ

י.  ּבִ ְך ֶאת ֵלב ַהּדֻ ָתה ַמְרָטה ְלַרּכֵ ִנּסְ

ִרים.  "ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלַהְחִליט ָחָזק, ְוִלְהיֹות ְמֻבּגָ

ֲאַנְחנּו ַמְבִטיִחים!" 

"ֲאִני מּוָכן ַלֲעׂשֹות ָלֶכם ִמְבָחן," 

ה ָלנּו טֹוָבה,  עֹוׂשֶ ִמי ׁשֶ י, ּכְ ּבִ יב ַהּדֻ ֵהׁשִ

ֵנס.  לּו ּבֹו, לֹא ּתּוְכלּו ְלִהּכָ ׁשְ ּכָ "ִאם ּתִ

ֶכם."  ּלָ ַדִים ְוָהַרְגַלִים ׁשֶ ַהְראּו ִלי ֶאת ַהּיָ

ְטנּו ֶאת ָיֵדינּו ְוַרְגֵלינּו ְלָפִנים.  ׁשַ ּפָ

ָצִעים.  ּלֹא ִיְראּו ֶאת ַהּפְ ֵדי ׁשֶ ְרוּוִלים, ּכְ ַ יִתי ִלְמּתַֹח ֶאת ַהּשׁ ֲאִני ִנּסִ

ְקִפיָדה.  י ָעַבר, ּוָבַחן אֹוָתן ּבִ ּבִ ַהּדֻ

ים,"  ׁש ְיָלִדים ַיְלדּוִתּיִ ם ַמּמָ "ַאּתֶ

ִזְלזּול.  י ּבְ ּבִ ָקָרא ַהּדֻ

ה ְזַמן.  ֱאֶמת לֹא ָרִאיִתי ַהְרּבֵ ּבֶ ֵאּלּו, ׁשֶ "ּכָ

ָצִעים ֵיׁש ָלֶכם, ֲאִפּלּו ִעם ֻמְגָלה, ְוִלְכלּוְך ּוְזבּוִבים.  ה ּפְ ּמָ ְראּו ּכַ פּוי, ִפיְחס... ּתִ

ִרימּו ֶאת ָהַאף ְלַמְעָלה.  ּתָ

אֹוי ַוֲאבֹוי... 

ה.  ה ִויֻרּקָ ֶלת ְצֻהּבָ ה ַנּזֶ ּמָ ּכַ

י! ֲאִני לֹא ָיכֹול יֹוֵתר."  י! ּדַ ּדַ

ַתְקנּו.  ה ְוׁשָ ינּו ַמּטָ ְלנּו ָראׁשֵ ּפַ ִהׁשְ

ֱאֶמת ַאֲחרֹון,"  "טֹוב, ֲאִני מּוָכן ַלֲעׂשֹות ָלֶכם עֹוד ִמְבָחן, ֲאָבל ּבֶ

אֶֹפן לֹא ָצפּוי.  י, ּבְ ּבִ ְך ַהּדֻ ִהְתַרּכֵ
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ְראּו ִלי,  "ּתַ

ם הֹוְלִכים."  ֵאיְך ַאּתֶ

ר, ִעם ָהַאף ְלַמְעָלה,  ָתה ִלְצעֹד, ָיׁשָ ַמְרָטה, ִנּסְ

ִמיד, ְוִהיא ָנְפָלה.  מֹו ּתָ כּו ָהַרְגַלִים ּכְ ּבְ ְרָטה, ִהְסּתַ ֲאָבל ְלּבַ

ָלִדים.  ל ֶאֶרץ ַהּיְ ֵני ּכָ ִמיד ַעל ּפְ ָהיּו ְמׁשֹוְטִטים ּתָ מֹו ׁשֶ א ׁשֹוְטטּו, ּכְ ְכָלל לֹא ָהְלכּו, ֶאּלָ ְיָלה ּבִ ַיְלֵדי ַהּלַ

ֲעַמִים.  ַער ַהחֹוֵרק ּפַ ַ אר, ְוָנַעל ֶאת ַהּשׁ ּוָ לּוי לֹו ַעל ַהּצַ ָהָיה ּתָ ֵבד ׁשֶ ַח ַהּכָ ְפּתֵ י, ֵהִרים ֶאת ַהּמַ ּבִ ַהּדֻ

ַדע ְלָך,  "ּתֵ

ֱאֶמת!  ה לֹא ּבֶ ַאּתָ ׁשֶ

ּפּור,"  ה, ְסָתם ֵחֶלק ִמּסִ ְוַאּתָ

ְרָטה.  ָצֲעָקה לֹו ּבַ

"ְוֵתְדִעי ָלְך," 

י,  ּבִ ָצַעק ָלּה ַהּדֻ

ה."  ׁשָ ה ִטּפְ , ְסָתם ַיְלּדָ י ַאּתְ ִעים, ּכִ ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ יִעי ְלֵבית ַהּסֵ ּגִ ַאּתְ ְלעֹוָלם לֹא ּתַ "ׁשֶ

ֵעיַנִים,  ל ֶרַצח ּבָ ט ׁשֶ ַמּבָ י, ּבְ ּבִ ּדֻ יָטה ּבַ ֶנְלָיה ִהּבִ

ָכה אֹוָתּה ְלָאחֹור.   ֵאִרית ּכֹוָחּה, ּוָמׁשְ ׁשְ קֹוָלָרּה, ּבִ ְרָטה ָאֲחָזה ּבְ ּוּבַ

ֵרָרה,"  "ֵאין ּבְ

ִמְלְמָלה ַמְרָטה, 

ִעים."  ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ית ַהּסֵ ַנֵהל ַהּטֹוב, ְוִלְפּתַֹח ֶאת ּבֵ יל ֶאת ַהּמְ ֵדי ְלַהּצִ ִרים, ּכְ ִבים ַלֲהפְֹך ִלְמֻבּגָ "ֲאַנְחנּו ַחּיָ

"ָאז ָמה, 

ַעם?"  יֹוֵתר לֹא ִנְהֶיה ְיָלִדים ַאף ּפַ

יָה.  ְרָטה ֶאת ּפִ ֲעָרה ּבַ ּפָ

ֶקט.  ָהָיה ׁשֶ

נּו לֹא ָזז.  ַאף ֶאָחד ֵמִאּתָ

ֵרָרה,"  "ֵאין ּבְ

ָחְזָרה ּוָפְסָקה ַמְרָטה, 

ִרים.  ֱאֶמת ְמֻבּגָ ה, ִאם ֲאַנְחנּו לֹא ּבֶ י ְיַגּלֶ ּבִ "ַהּדֻ

ִרים, ֲאָבל ַעל ֱאֶמת."  ׂש ִלְמֻבּגָ ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלִהְתַחּפֵ

יָמה,"  "ֲאִני לֹא ַמְסּכִ

ְרָטה,  ֶנֶעְלָבה ּבַ

ה."  ֵאר ַיְלּדָ ָ "ֲאִני רֹוָצה ְלִהּשׁ

ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַהְקִריב,  "ִאם ֶזה ָמה ׁשֶ

ָאז ַנְקִריב!" 

ֲחִגיִגּיּות.  ִהְכִריָזה ַמְרָטה ּבַ

ֶרת."  ָלִדים, ֲאִני מּוָכָנה ְלַהְקִריב ֶאת ַעְצִמי, ְוִלְהיֹות ְמֻבּגֶ ָלִדים ְוַהּיְ "ְלַמַען ֶאֶרץ ַהּיְ
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ִרים,  "ֲאָבל אּוַלי ַנְצִליַח ִלְהיֹות ְמֻבּגָ

ם ְיָלִדים?"  ָ ְוַלְחזֹר ִמּשׁ

י.  ַאְלּתִ ׁשָ

ן ִליָלִדים,"  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ֵבית ַהּסֵ ָבר ָקָרה ָלנּו, ּבְ "ֶזה ּכְ

ְיָלה.  רּו ַיְלֵדי ַהּלַ ִנְזּכְ

ַעם לֹא חֹוֵזר יֹוֵתר ִלְהיֹות ֶיֶלד.  ֱאֶמת, ַאף ּפַ ר ּבֶ הֹוֵפְך ִלְמֻבּגָ י ׁשֶ ּמִ נּו ָיַדְענּו, ׁשֶ ּלָ ֲאָבל ּכֻ

ְלדּות. ְוַרק ִאם ִנְהֶיה  יר, ׁשּום ִסיָמן ְוֵזֶכר ַלּיַ ּלֹא נּוַכל ְלַהְסּתִ ְך טֹוב, ׁשֶ ל ּכָ י ִיְבּדֹק אֹוָתנּו ּכָ ּבִ ַהּדֻ ה, ָיַדְענּו, ׁשֶ ְוחּוץ ִמּזֶ

ֵנס.  ן ָלנּו ְלִהּכָ ִרים, הּוא ִיּתֵ ַעל ֱאֶמת, ְמֻבּגָ

ֶרת,"  ַעם ְמֻבּגֶ "ֵאין ִלי ּכֹוַח ִלְהיֹות עֹוד ּפַ

ֵיאּוׁש.  ְרָטה ּבְ ָבה ּבַ ִיּבְ

ָלִדים ַהּזֹאת?"  ֶאֶרץ ַהּיְ יק ָעַבְרנּו ּבְ ידּו, לֹא ַמְסּפִ ּגִ "ּתַ

ִרים, ַעד ַהּסֹוף!"  ִבים ִלְהיֹות ְמֻבּגָ "ֲאַנְחנּו ַחּיָ

ְיָלה.  ָקְראּו ַיְלֵדי ַהּלַ

ּה.  ֵכר ּבָ ְך, ָלׁשּוב ּוְלִהּזָ ְלדּות ְלַגְמֵרי... ְוַאַחר ּכָ ּכַֹח ֶאת ַהּיַ "ִלׁשְ

ְתָקה!"  ֵאיזֹו ַהְרּפַ

ְתָקה ָהַאֲחרֹוָנה,"  "ֲאָבל זֹוִהי אּוַלי ַהַהְרּפַ

י.  ִהְזַהְרּתִ

ְתָקאֹות."  ִרים ֵאין ַהְרּפַ ְמֻבּגָ ּלִ ם יֹוְדִעים ׁשֶ "ַאּתֶ

ר, עֶֹפר.  מֹו ְמֻבּגָ ִדּיּוק ּכְ ר ּבְ ה ְמַדּבֵ "ַאּתָ

ִמיד ַעל ֱאֶמת!  ָחק, ֶזה ּתָ ִמׂשְ

ְוָתִמיד ַאֲחרֹון! 

מֹוהּו.  ָחק ּכָ ַאֲחָריו, ֵאין ְולֹא ִיְהֶיה ׁשּום ִמׂשְ ׁשֶ

ֶזה?!"  ָחק ּכָ ר ַעל ִמׂשְ , ְלַוּתֵ ְבּתָ ָמה ָחׁשַ

ְיָלה.  ֲעסּו ָעַלי ַיְלֵדי ַהּלַ ּכָ

ם ְיָלִדים,"  ַאּתֶ רּו ׁשֶ ְזּכְ ָכל זֹאת... ּתִ "ֲאָבל... ּבְ

ָנה ַמְרָטה,  ִהְתַחּנְ

ּיֹוְצִאים ְלִטּיּול.  ְזִהיָרה ֶאת ְיָלֶדיָה, ִלְפֵני ׁשֶ א ַהּמַ ִאּמָ ּכְ

אר.  ּוָ ֶתק ַעל ַהּצַ יס, ְוַגם ִהְמנֹון, ְוַגם ְלֶנְלָיה ֵיׁש ּפֶ ּכִ ֶתק ּבַ "ְוֵיׁש ָלֶכם ּפֶ

ּוִבְכָלל, 

ָלִדים."  ֶאֶרץ ַהּיְ ַמְדנּו ּבְ ּלָ ל ָמה ׁשֶ חּו ֶאת ּכָ ּכְ ׁשְ ּלֹא ּתִ ׁשֶ

ֲאַנְחנּו ׁשֹוְכִבים ַעל  ׁשֶ ִחים אֹותֹו, ֲאִפּלּו ּכְ ִרים, ְוַנְרֶאה לֹו ֵאיְך ֲאַנְחנּו ְמַנּצְ ן ְלאֶֹזן ָהָמן ַלֲהפְֹך אֹוָתנּו ִלְמֻבּגָ ַעם, ִנּתֵ "ַהּפַ

ה,"  ע ַאַחת ְקַטּנָ ֶאְצּבַ ב ָעֵלינּו, ְועֹוד ּבְ ה, ְוהּוא יֹוׁשֵ ָהִרְצּפָ

ְיָלה.  ִהְכִריזּו ַיְלֵדי ַהּלַ

ֶהם.  ּלָ ְלדּות" ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ֵהם ָרְקדּו, ֶאת "ִרּקּוד ַהּיַ
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ה ֶאת  ל ֶאָחד, עֹוׂשֶ ּבֹו, ּכָ ׁשּות. ִרּקּוד ׁשֶ ל ִהְתַרּגְ ְזַמן ׁשֶ ֵהם ָהיּו רֹוְקִדים אֹותֹו, ּבִ ֶזה, ׁשֶ ֶזה ָהָיה ִמין ִרּקּוד ַמְצִחיק ּכָ

הּוא ָיכֹול.  נּועֹות, ֲהִכי מּוָזִרים ׁשֶ ְרצּוִפים ְוַהּתְ ַהּפַ

ל,  ְלָמׁשָ

מֹו ֵליָצן,  ְך ּכְ ֲעָסִני ִחּיֵ ּכַ

ֶפה ָסגּור, ְטּפּוִטית, ָרְקָדה ּבְ ּפִ

ִלי ִלּפֹל, ְצעֹוִני, ָרַקד ּבְ ּפִ

ר,  אֶֹפן ְמֻסּדָ ָלָגָנה ָרְקָדה ּבְ ּבָ

ִלי ָלזּוז,  לֹוָנה ָרְקָדה ּבְ ְלּגֵ ּגַ

ְמֻיָחד,  נּוִני, ָרַקד ִרּקּוד ֵעָרִני ְוָזִריז ּבִ ְוַיׁשְ

ּגּוִעים".    ִ "ִרּקּוד ַהּשׁ ה ְלַעְצמֹו ַלֲעׂשֹות, ֲאִפּלּו ּבְ ּלֹא ִהְרׁשָ ָמה ׁשֶ

ים ֵהֵחּלּו.  ׁשִ ָהִאּמּוִנים ַהּקָ

ִלי ִלְסטֹות  ְרְטָטה ָלנּו ַמְרָטה ַעל ָהֲאָדָמה, ִעם ָהַאף ְלַמְעָלה, ּבְ ּשִׂ ר, ׁשֶ ּנּו ָלֶלֶכת ְלאֶֹרְך ַקו ָיׁשָ ִמּבֶֹקר ְוַעד ֶעֶרב, ִהְתַאּמַ

מֹאָלה, ֲאִפּלּו לֹא ֶסְנִטיֵמֶטר.  ָיִמיָנה ּוׂשְ

ַעם ַאַחת.  ִלי ִלּפֹל ֲאִפּלּו ּפַ ֵלם, ּבְ ּנּו ָלֶלֶכת יֹום ׁשָ ִהְתַאּמַ

יד:  ּנּו ְלַהּגִ ִהְתַאּמַ

ה" ּו"ְסִליָחה",  ׁשָ ַבּקָ "ּתֹוָדה", "ּבְ

הּו ּדֹוֵרְך ָלנּו ַעל ָהֶרֶגל.  יׁשֶ ּמִ ׁשֶ ם ּכְ ּגַ

ֲאַנְחנּו ֲהִכי ּכֹוֲעִסים,  ֶרַגע, ׁשֶ ִדּיּוק ּבָ ִים ְצֻהּבֹות, ּבְ ּנַ ֶפה ָמֵלא ׁשִ ְך ּבְ ּנּו ְלַחּיֵ ִהְתַאּמַ

ִאּלּו ֵהם ֶנְחָמִדים.  ָבִרים ַמֲעִליִבים, ּכְ יד ּדְ ּוְלַהּגִ

ה ָעֵלינּו, לֹא ִלְבּכֹות. ַאף, ְוִצּוָ ם ָנַתן ָלנּו ַמּכֹות ּבָ ֲעָסִני, ּגַ ּכַ

ן, ִמי ֲאַנְחנּו.  ּנֵ ָמה, ְוהֹוְרָתה ָלנּו ְלׁשַ ָרׁשְ עּודֹות ֶזהּות ׁשֶ נּו ּתְ ָקה ְלֻכּלָ ַמְרָטה ִחּלְ

ֶרת רֹוק.  ִהיא ַעְצָמּה, ָהְיָתה ְלַזּמֶ

ְחָקִנית.  ְרָטה, ָהְיָתה ׂשַ ּבַ

ֲעָסִני, ָהַפְך ְלמֹוֶרה.  ּכַ

נּוִני, ָהָיה ְלׁשֹוֵטר.  ַיׁשְ

ה רֹוֵפא.  ְצעֹוִני, ַנֲעׂשָ ּפִ

ים,  ּקִ ַתח ֲחנּות ַמְמּתַ ִני, ּפָ ּקַ ַמְמּתַ

ץ ְנָדבֹות.  נֹוִני, ָהָיה ִלְמַקּבֵ ּוַמּתָ

ִית,  ָלָגָנה, ָהְיָתה עֹוֶזֶרת ּבַ ּבָ

ת ְרחֹובֹות.  ְוִלְכלּוִכית, ָהְיָתה ְמַנַקּ

לּות,  לֹוָנה, ָהְיָתה מֹוָרה ְלִהְתַעּמְ ְלּגֵ ּגַ

ֶנֶסת,  ְטּפּוִטית, ַחְבַרת ּכְ ּפִ

ִתינֹוקֹות.  ָלה ּבְ ה, ִטּפְ ַטּנָ יָנה ַהּקְ יּפִ ּוּפִ
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י,  ר, ֲעַדִין לֹא ֶהְחַלְטּתִ ֲאִני ְמֻבּגָ ַמן ִמְקצֹוַע. ַוֲאִפּלּו ׁשֶ ל ַהּזְ ֲאִני ַמְחִליף ּכָ תּוב, ׁשֶ הּות, ָהָיה ּכָ ְתעּוַדת ַהּזֶ ַרק ֶאְצִלי, ּבִ

דֹול. ֶאְהֶיה ּגָ ׁשֶ ָמה ֶאְהֶיה ּכְ

ר,  "ְמֻבּגָ

הּוא ֶיֶלד,"  ַכח ׁשֶ ָ ּשׁ ֶזה ֶיֶלד, ׁשֶ

ָנה ָלנּו ַמְרָטה ׁשּוב.  ּנְ ׁשִ

ֶזה,  "ִמין ֶיֶלד ּכָ

ֱאֶמת."  ַכח, ִמי הּוא ּבֶ ָ ּשׁ ְך טֹוב, ׁשֶ ל ּכָ ׂש ּכָ ִהְתַחּפֵ ׁשֶ

ָחק, ִיְהֶיה ַעל ֱאֶמת,"  ׂשְ ַהּמִ ֵדי ׁשֶ ּכַֹח, ִמי ֲאַנְחנּו, ּכְ ִבים ִלׁשְ ֱאֶמת ַחּיָ "ֲאַנְחנּו ּבֶ

ְיָלה,  ִהְכִריזּו ַיְלֵדי ַהּלַ

ִרים. ֻבּגָ ִניָסה ְלִעיר ַהּמְ ַער ַהּכְ ְבנּו מּול ׁשַ ָחַזְרנּו ְוִנּצַ ׁשֶ ּכְ

נּו,  י ָהָרֶזה ִהְתּבֹוֵנן ּבָ ּבִ ַהּדֻ

ְוָאַמר: 

ָכה ֲאִני אֹוֵהב ֶאְתֶכם."  ֱאֶמת ָיֶפה. ּכָ ם ְיָלִדים, ֶזה ּבֶ ַדְלּתֶ "הֹו... ֵאיְך ּגְ

ים ּוְפׁשּוִטים, ְולֹא ֵהַבּנּו, ֵאיֶזה ִמְבָחִנים  ֱאֶמת ַקּלִ ָהיּו ּבֶ ְך ָעַרְך ָלנּו ִמְבָחִנים, ׁשֶ ְקִפיָדה. ַאַחר ּכָ ַחן אֹוָתנּו ּבִ הּוא ּבָ

ַמְצִחיִקים ֵאּלּו. 

יט ָקִדיָמה,  ר, ּוְלַהּבִ ַקו ָיׁשָ ָלֶלֶכת ּבְ

ִמי לֹא ָיכֹול. 

ַרְגַלִים.  ָצִעים ּבָ ַדק, ִאם ֵיׁש ָלנּו ּפְ הּוא ּבָ

ַעם.  ִמי יֹוֵדַע, ִאם ָהיּו ָלנּו ֵאי ּפַ

חֹון,"  ּטָ "ַרק ְלֶיֶתר ּבִ

י.  ּבִ יר ַהּדֻ ִהְסּבִ

ר.  טּוַח ּוְמֻסּדָ ַהּכֹל, ּבָ ִרים אֹוֲהִבים, ׁשֶ ם יֹוְדִעים ֵאיְך ְמֻבּגָ "ַאּתֶ

ְלדּות.  ָבר ֵמַהּיַ רּו יֹוֵתר, ׁשּום ּדָ ְזּכְ ְתעֹוְררּו, לֹא ּתִ ּתִ ֶזה, ּוְכׁשֶ ָנה ּכָ ר ֲעֵליֶכם, ַסם ׁשֵ ֲאִני ֲאַפּזֵ

ים..."  ּיִ ִרים ֲאִמּתִ ְהיּו, ִלְמֻבּגָ ּתִ

*

לֹא ִעְנָין ְמֻיָחד,  ִביׁש. סֹוֵקר, ּבְ ֲאִני חֹוֶצה ֶאת ַהּכְ מֹאָלה ְוָיִמיָנה, ִלְפֵני ׁשֶ יט ׂשְ ָכל ּבֶֹקר, ָהִייִתי הֹוֵלְך ָלֲעבֹוָדה. ַמּבִ ּבְ

ָרד.  ׂשְ ּמִ ִעּתֹון, ּבַ ן ּבָ ּתֹות ּכֹוס ָקֶפה, ּוְלַעּיֵ עֹוד ְמַעט, אּוַכל ִלׁשְ רּו מּוִלי, ְויֹוֵדַע, ׁשֶ ּקְ ִהְזּדַ ים ׁשֶ ּתִ ֶאת ַהּבָ

ל ּבֶֹקר.  ָכה ָהָיה ַמְתִחיל ּכָ ּכָ

ר.  אֶֹזן ָהָמן ִחּבֵ ים, ׁשֶ יִרים ִחּנּוִכּיִ ָרה ׁשִ ִרים, ְוִהיא ׁשָ ֻבּגָ ִעיר ַהּמְ ֶרת רֹוק ְידּוָעה ּבְ ַמְרָטה, ָהְיָתה ַזּמֶ

מֹו:  יִרים ּכְ ׁשִ
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ָטן,  ָפן, ַהּקָ ָ "ַהּשׁ

ֶלת..." ַכח ִלְסּגֹר ַהּדֶ ׁשָ

ְחָקִנית ְמֻפְרֶסֶמת.  ְרָטה, ָהְיָתה ׂשַ ּבַ

יֹוֵתר.  ר ּבְ ֻבּגָ ר, ַהּמְ ֻבּגָ ְפִקיד ַהּמְ ל אֶֹזן ָהָמן, ֶאת ּתַ ִבּמּויֹו ׁשֶ ָלל, ּבְ ֶדֶרְך ּכְ ֲחָקה, ּבְ ִהיא ׂשִ

ַבח.  ן אֹוָתם ְלׁשֶ ל ַמְרָטה. ְואֶֹזן ָהָמן, ִצּיֵ ים ׁשֶ ָדִנּיִ ּפְ ִדים, הֹודֹות ְלִאּמּוֶניָה ַהּקַ ים ְמֻכּבָ ְיָלה, ָהיּו ֲאָנׁשִ ַיְלֵדי ַהּלַ

ִרים.  ֻבּגָ ְרחֹובֹות ִעיר ַהּמְ ַעת ֶעֶרב, ּבִ ׁשְ ל ּבִ י ְלַטּיֵ ָאַהְבּתִ

ִרים,  ים ּוְמֻסּדָ ְרחֹובֹות ְנִקּיִ

ֵחי ֶזֶבל ְסגּוִרים,  ּפַ

אֶֹפן ָאִחיד,  א, ָקצּוץ ּבְ ׁשֶ ּדֶ

ר,  ִמְסּדָ ִלים ּבְ ַחּיָ ֵעִצים, ָהעֹוְמִדים ּכְ

אי,  י הֹוָרַאת ַהַחּזַ ם, ַהּיֹוֵרד ַעל ּפִ ׁשֶ ּגֶ

ל ָהעֹוָלם.  דֹוִלים ׁשֶ ים ַהּגְ ֶתת ַלֻחּקִ ַצּיֶ ֶמׁש, ַהּמְ ְוׁשֶ

, ָמה ִיְהֶיה ָמָחר ּוָמֳחָרַתִים.  ִמיד ָיַדְעּתָ ִרים, ּתָ ֻבּגָ ִעיר ַהּמְ ּבְ

ָעה,  ִעיר, ְללֹא ְמִסּבֹות ַהְפּתָ

ָמחֹות,  ִעיר, ְללֹא ׂשְ

ם ְללֹא ֲאסֹונֹות.  ֲאָבל ּגַ

ַעם,  אֶֹזן ָהָמן, ָאַמר ּפַ

ר,  ְהיֹות ְמֻסּדָ ּלִ ׁשֶ

ֶזה, 

ים.  ַלֲעׂשֹות ַחּיִ

הּוא ָצַדק.  י ׁשֶ ו, ֵהַבְנּתִ ַעְכׁשָ

ם ָאַמר ָלנּו:  הּוא ּגַ

"עֹוד ּתֹודּו ִלי," 
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ִרים.  ר ָלנּו, ְוָהַפְך אֹוָתנּו ִלְמֻבּגָ ּלֹא ִוּתֵ ֱאֶמת הֹוֵדיִתי לֹו, ׁשֶ ו, ּבֶ ְוַעְכׁשָ

ר.  ֲאִני ִאיׁש ְמֻסּדָ י, ְויֹוֵדַע, ׁשֶ ּלִ ְנק, ּבֹוֵדק ֶאת ַהֶחְסכֹונֹות ׁשֶ בּוַע, ָהִייִתי ּפֹוֵקד ֶאת ַהּבַ ׁשָ ַעם ּבְ ּפַ

ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ֶזה ְזַמן  יב ּוְרִציִני. זֹאת ָהְיָתה ַהּפַ ר, ַיּצִ ׁש ְמֻבּגָ חּור, ַמּמָ ּוִאין, ִמּבָ ַעת ִנּשׂ ָלה ָלַאֲחרֹוָנה, ַהּצָ ְרָטה, ִקּבְ ּבַ

ִהיא ָצֲחָקה.  ַרב, ׁשֶ

ׁשּו אֹוָתּה.  ִרּגְ ּוִאין ַרּבֹות, ׁשֶ עֹות ִנּשׂ ָלה ַהּצָ ם ִהיא ִקּבְ ַמְרָטה, ּגַ

יבּו,  יֶהן ֵהׁשִ ּתֵ ֲאָבל ׁשְ

כֶֹבד רֹאׁש.  קֹל ֶאת ָהִעְנָין, ּבְ ֵהן ְצִריכֹות ִלׁשְ ׁשֶ

ים,  אִתי ְטָפִסים ַרּבִ י ֲעבֹוָדה, ּוִמּלֵ ּתִ ׂשְ ִחּפַ ׁשֶ ּכְ

ֶהם:  י ּבָ ַאְלּתִ ִנׁשְ

 "? "ֵהיָכן נֹוַלְדּתָ

י ִלְרׁשֹם:  ִמיד ָנַהְגּתִ ּתָ

ִרים".  ֻבּגָ ִעיר ַהּמְ "ּבְ

ְרצּוָעה,  י ְקׁשּוָרה ּבִ ְרחֹובֹות ָהִעיר, ַמְחסֹום ְלִפיָה, ְוִהיא הֹוֶלֶכת ְלִצּדִ י ַלֲהָנָאִתי ִעם ֶנְלָיה ּבִ ְלּתִ ּיַ ּטִ ׁשֶ עֹות ָהֶעֶרב, ּכְ ׁשְ ּבִ

ִפּנֹות  ֻהְתְקנּו ּבְ ּמּוׁש ִלְכָלִבים, ׁשֶ ִ י ַהּשׁ ָבּתֵ ה ֶאת ְצָרֶכיָה, ַרק ּבְ ָנב, עֹוׂשָ ּזָ ת ּבַ ׁשֶ ּכֶ ֶרת, לֹא נֹוַבַחת, לֹא ְמַכׁשְ צּוָרה ְמֻסּדֶ ּבְ

ֶכת,  ה לֹא ְמֻחּנֶ ַיְלּדָ ְתַנֵהג ּכְ ַחס ְוָחִליָלה, ּתִ ה, ְלִמְקֶרה, ׁשֶ ּפָ ית ַנְילֹון ְוַכף ַאׁשְ ּקִ ָהְרחֹובֹות, ַוֲאִני הֹוֵלְך ַאֲחֶריָה, ִעם ׂשַ

ד, ִיְדרְֹך ַעל ֶזה...  ה, ְועֹוד ֵאיֶזה ִאיׁש ְמֻכּבָ ִקּיָ ְדָרָכה ַהּנְ ַלְכֵלְך ֶאת ַהּמִ ּתְ

ד ֶאת  י ִאּבֵ יַע ֵאֶליָה, ּכִ ִהּגִ ִעיר ׁשֶ ַאר ָלגּור, ּבָ ׁשְ ּנִ ר, ׁשֶ ּיָ ְרחֹובֹות ִעיר ָזָרה. ּתַ ר ּבִ ּיָ ל ּתַ ה מּוָזָרה, ׁשֶ ׁשָ ָאז, ָהְיָתה ִלי ַהְרּגָ

א.  ַכח, ֵמַאִין הּוא ּבָ ִעְקבֹוָתיו, ְוׁשָ

אִתי, לֹא ַאַחת, ָמה ֵיׁש ֵמֲאחֹוֶריָה.  ּלֵ ִרים, ִהְתּפַ ֻבּגָ י ְלַיד חֹוַמת ִעיר ַהּמְ ָחַלְפּתִ ׁשֶ ּכְ

אּוַלי... 

ִניָסה ֵאָליו ֲאסּוָרה.  ַהּכְ ן ָנעּול, ׁשֶ ּגַ

י ָעֶליָה.   ְרּתִ ּבַ כּוָנה ַיְלדּוִתית, ְוֵתֶכף ִהְתּגַ ֲאָבל ַסְקָרנּות ִהיא ּתְ
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ְלדּות ע ַהּיַ ַמּסַ

ְלדּות".  דֹול ְלֵחֶקר ַהּיַ ִרים, ֵהִקים אֶֹזן ָהָמן ֶאת "ַהּמּוֵזאֹון ַהּגָ ֻבּגָ ז ִעיר ַהּמְ ֶמְרּכַ ּבְ

ְך,  מַֹח ַעל ּכָ ַעם, ְוִלׂשְ ָהְיָתה ּפַ ִפי ׁשֶ ְלדּות ּכְ ּמּוֵזאֹון, ִלְטעֹם ֶאת ַטַעם ַהּיַ ר ּבַ ִרים ָיְכלּו ְלַבּקֵ ֻבּגָ ֵבי ִעיר ַהּמְ ּתֹוׁשָ

פֹות ּוִמְפָלצֹות.  ֵ ל ַיְלדּות, ָמֵלא ְמַכּשׁ עֹוָלם ַמְפִחיד ׁשֶ ִרים, ְולֹא ּבְ ֻבּגָ ִעיר ַהּמְ ים ּבְ ָלם, ְוֵהם ַחּיִ ל ַמּזָ ִהְתַמּזֵ ׁשֶ

ּמּוֵזאֹון.  י, ְלִסּיּור ֻמְדָרְך ּבַ ּבִ ת, ָלַקח אֹוָתנּו ַהּדֻ ּבָ אֹותֹו ּבֶֹקר ׁשַ ּבְ

ִיׁש ֲעָנק,  ִניָסה, ַעל לּוַח ׁשַ ּכְ ּבַ

ב:  ִנְכּתַ

ר.  יָך ִלְמֻבּגָ ר ֲהַפְכּתִ ָך, ֲאׁשֶ ּלְ "ֲאִני אֶֹזן ָהָמן ׁשֶ

ַני".  לֹא ִיְהֶיה ְלָך, אֶֹזן ָהָמן ַאֵחר ַעל ּפָ

ל אֶֹזן ָהָמן.  ִצּיּוִרים ׁשֶ ֶטת ּבְ ֶ ֻקּשׁ ְקָרה ָהֲעצּוָמה, ַהּמְ ַעל ַהּתִ פָֹאר ּבַ ֵהיָכל ַהּמְ עֹות, ּבַ ִהְסּתֹוַבְבנּו, ַעל ְקצֹות ָהֶאְצּבָ

ה.  ּתָ ּכִ ד ְיָלִדים ּבַ ִצּיּור ֶאָחד, הּוא ִלּמֵ ּבְ

ר ּבֶֹקר.  ִמְסּדַ ָמה ּבְ ר ֲאֵליֶהם ֵמַעל ּבָ ּבֵ ִצּיּור ִקיר ַאֵחר, הּוא ּדִ ּבְ

יָמה.  ה ּוַמֲאׁשִ ע ֲאֻרּכָ ֶאְצּבַ ֶהם ּבְ ִצּיּור נֹוָסף, הּוא ָנַזף ּבָ ּבְ

ִרים.   ֻבּגָ ָלִדים ַהּמְ נּות ַלּיְ ָרֵסי ִהְצַטּיְ ּבֹו, ֶהֱעִניק אֶֹזן ָהָמן, ּפְ ם ִויְטָראז' ִצְבעֹוִני ִויֵפהֶפה, ׁשֶ ְוָהָיה ּגַ

ְלדּות.  ע ַהּיַ י, ָיָצאנּו ְלַמּסַ ּבִ ְרִטיִסים, ּוְבַהְדָרַכת ַהּדֻ ָקִנינּו ּכַ

ה,"  ע ַהּזֶ ּסָ ר ָלֵצאת ַלּמַ ר, ֻמּתָ ֱאֶמת ְמֻבּגָ ּבֶ "ַרק ְלִמי ׁשֶ

י.  ּבִ יר ָלנּו ַהּדֻ ִהְסּבִ

ה, ִליָלִדים."  ע ַהּזֶ ּסָ ּמַ ם ֲעלּוִלים ַלֲהפְֹך ּבַ י ַאּתֶ ן, ּכִ "ַאֶחֶרת ֶזה ְמֻסּכָ

ֶרְך, ְללֹא קֹול.  ד, ְוָלֵצאת ַלּדֶ ּצַ תֹוְך ֻקְפָסה ּבַ נּו ּבְ ּלָ ִאיר ֶאת ַהּקֹול ׁשֶ י, ְלַהׁשְ ּבִ ע, הֹוָרה ָלנּו ַהּדֻ ּסָ ִציָאה ַלּמַ ִלְפֵני ַהּיְ

"ִליָלִדים," 

הּוא ָאַמר, 

"ֵאין קֹול. 

ֱאֶמת,  יׁש, ָמה ֶזה ִלְהיֹות ֶיֶלד ּבֶ ֵדי ְלַהְרּגִ ִחירֹות, ְוָלֵכן, ֵאין ָלֶהם קֹול, ֲאָבל ּכְ ּבְ יַע ּבַ ֵהם ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַהְצּבִ לֹא ַרק ׁשֶ

ה ְלַאף ֶאָחד,  אֹותֹו הּוא לֹא ְמַגּלֶ ּלֹו, ׁשֶ ים ִעם ַהּסֹוד ׁשֶ ל ַהַחּיִ הֹוֵלְך ּכָ ל ֶיֶלד, ׁשֶ ית ׁשֶ ִדידּות ָהֲאִמּתִ ֵדי ָלחּוׁש ֶאת ַהּבְ ּכְ

ה ָצִריְך ִלְהיֹות, ְללֹא קֹול.  ַאּתָ
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ר,  ִלי ַלֲהפְֹך ִלְמֻבּגָ ְלדּות, ּבְ ע ַהּיַ ל ַמּסַ ְצִליַח ַלֲעבֹר, ֶאת ּכָ ּמַ ִמי ׁשֶ

ֵאר, ֶיֶלד ָלֶנַצח!"  ָ ִיּשׁ

י.  ּבִ ִהְכִריז ַהּדֻ

ָחק."  ׂשְ ָלֵלי ַהּמִ "ֵאּלּו ּכְ

ּבֹו.  ֵבד ַעל ּגַ ְרִמיל ּכָ א ּתַ נּו, ָנׂשָ ל ֶאָחד ֵמִאּתָ ּלֹא ִנְגַמר. ּכָ ִביל ַצר ׁשֶ ׁשְ ַסְענּו ּבִ ּפָ

ִלי קֹול,"  ה ּבְ זֹאת ֲאֻרּכָ ֶרְך ּכָ "ָלֶלֶכת ּדֶ

י ְלַעְצִמי,  ְבּתִ ָחׁשַ

ם. ר ִאּתָ י ְלַדּבֵ י לֹא ָיכְֹלּתִ ְיָלה, ּכִ ְרָטה ְוַיְלֵדי ַהּלַ ִבים, ַמְרָטה, ּבַ י ֲאִפּלּו, ָמה חֹוׁשְ ְולֹא ָיַדְעּתִ

יד.  ָרִציִתי ְלַהּגִ י ׁשֶ ָבר ָהֲאִמּתִ ֱאֶמת לֹא ָהָיה ַהּדָ נּוָעה, ֲאָבל ֶזה, ּבֶ ה ִסיָמן אֹו ּתְ הּו ָעׂשָ ים, ִמיׁשֶ ְלִעּתִ

"ֶיֶלד, 

י הּוא ֶיֶלד,"  ּלֹו, ּכִ לֹא ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהּקֹול ׁשֶ

י.  ּבִ ָצַחק ַהּדֻ

ל,  ְגּדַ ּיִ ׁשֶ "ּכְ

ּלֹו,  ְמעּו יֹוֵתר טֹוב ֶאת ַהּקֹול ׁשֶ ִיׁשְ

ֲאָבל ָאז, 

יד."  ָרָצה ְלַהּגִ ָבר ֶאת ָמה ׁשֶ ח ּכְ ּכַ הּוא ִיׁשְ

י, ְלָאן ֲאַנְחנּו הֹוְלִכים.  ֶמׁש. לֹא ָרִאיִתי ֶאת ַהּנֹוף, ְולֹא ָיַדְעּתִ ֶ ירּו ֶאת ַהּשׁ ֶרְך, ִהְסּתִ י ַהּדֶ ִצּדֵ ּבְ בֹוִהים, ׁשֶ ָהֵעִצים ַהּגְ

ֵבד, לֹא ָהָיה ִלי ּכֹוַח ְלָהִרים ֶאת  ְרִמיל ַהּכָ ְגַלל ַהּתַ ם ּבִ ַנִים ְלָפִנים, ְולֹא יֹוֵתר. אּוַלי ּגַ ִמיד ָרִאיִתי ַרק ַצַעד אֹו ׁשְ ּתָ

ַטּנֹות.  ה, ְוָרִאיִתי, ֶאת ָהֲאָבִנים ַהּקְ ַמן, ְלַמּטָ ל ַהּזְ י, ּכָ ְטּתִ ָהרֹאׁש. ִהּבַ

ים ָעַצְרנּו,  ְלִעּתִ

י...  ַמְעּתִ ְוׁשָ

ֶקט.  ַרק ׁשֶ

י ֶאת ַעְצִמי:  ַאְלּתִ ָאז ׁשָ

"ִמי ֲאִני?" 

ה ַרַעׁש. ינּו ַהְרּבֵ ָלל, ָעׂשִ ֶדֶרְך ּכְ ֲאָבל ּבְ

ֲאבּו ִלי ֵמַהֲהִליָכה,  ָהַרְגַלִים ּכָ

ְרִמיל,  ֲאבּו ֵמַהּתַ ֵתַפִים ּכָ ַהּכְ

ְולֹא ָהָיה ִלי ּכֹוַח יֹוֵתר ָלֶלֶכת. 

ה ֵיׁש עֹוד ָלֶלֶכת?"  ּמָ "ּכַ

י.  ּבִ י ְלַמְלֵמל ַלּדֻ ִהְצַלְחּתִ

ַמְעָלה,  י ִמּלְ יט ּבִ הּוא ִהּבִ

ּוָפַלט: 

ֹוְכִחים."  ּשׁ "הֹוְלִכים, ַעד ׁשֶ
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ּכַֹח.  מֹוִחי, ּוְלַהְחִזיק אֹותֹו ָחָזק-ָחָזק, ְולֹא ִלׁשְ ֶרְך. ִלְרׁשֹם אֹותֹו ּבְ ּדֶ ל ֵארּוַע ּבַ ָרט, ּכָ ל ּפְ ּכַֹח, ּכָ י ִלְזּכֹר ְולֹא ִלׁשְ ֶהְחַלְטּתִ

ְלדּות,  ל ַהּיַ ְך אּוַכל ַלֲעבֹר ֶאת ּכָ "ּכָ

ֵאר ֶיֶלד,"  ָ ּוְלִהּשׁ

י ְלַעְצִמי.  ְנּתִ ּנַ ׁשִ

ח,  ּכַ "ַרק ִאם ַאְחִזיק ָחָזק ְולֹא ֶאׁשְ

ִבין ְיָלִדים."  ּמֵ ר ׁשֶ אּוַכל ִלְהיֹות ְמֻבּגָ

ָרה ְקרֹוָבה:  י ִלי ַמּטָ ְבּתִ ַעם ִהּצַ ל ּפַ ּכָ

רֹוב,  ָהֵעץ ַהּקָ

ְבָעה ָהִראׁשֹוָנה,  ַהּגִ

יַע ֵאֶליָה,  י ְלַהּגִ ְעּתִ ּבַ ְוִנׁשְ

ָבר.  ּכַֹח ּדָ ְולֹא ִלׁשְ

ָהַלְך ְוָגַבר.  י ִזְמזּום ָקלּוׁש, ׁשֶ ַמְעּתִ ֵמָאחֹור ׁשָ

י ְלָאחֹור,  ְטּתִ ִהּבַ

נּו.  ּלָ ֶפה ָסגּור, ּוְבִחּיּוְך ׁשֹוָבִבי, ְמַזְמְזִמים ֶאת ַהִהְמנֹון ׁשֶ ְיָלה צֹוֲעִדים ּבְ ָרִאיִתי ֶאת ַיְלֵדי ַהּלַ

"ִמי ֶזה ָהָיה?!" 

ַעם.  י ְלָאחֹור, רֹוֵתַח ִמּזַ ּבִ ָנה ַהּדֻ ּפָ

ה...  ָהְיָתה ּדּוִמּיָ

"הֹוְלִכים, 

ִפים!"  ְתַעּלְ ּמִ ַעד ׁשֶ

י.  ּבִ ִהְכִריז ַהּדֻ

רּו,  ּגְ ְתּבַ ל עֹוד לֹא ּתִ "ּכָ

לּו.  ְסּבְ ּתִ

ה ַלֲעזֹר ָלֶכם ִלְגּדֹל."  ַנּסֶ ּמְ י, ׁשֶ ּבִ ד ֶאְתֶכם ֶלַקח, ָמה ֶזה ִלְצחֹק ַעל ַהּדֻ ֲאִני ֲאַלּמֵ

ָים סֹוֵער.  ים ּבְ ַגּלִ נּו ָעָלה ְוָיַרד, ּכְ ּלָ ב ָהרּוַח ׁשֶ ֶרְך, ּוַמּצַ בּו ַעל ַהּדֶ רּוחֹות ֲחָזקֹות ָנׁשְ

ֶמׁש ָזְרָחה,  ֶ ַהּשׁ ָהיּו ָיִמים ׁשֶ

י ׁשּוב:  ְרּתִ ָאז ִנְזּכַ

עּוָפה,  ְכָלֵלי ַהּתְ ּבִ

ֲעמּום ַהּפֹוֵרַח,  ִ ר ַהּשׁ ִמְדּבַ ּבְ

ַתֲעלּוֵלינּו ַעל ַהר ַהֲחלֹומֹות,  ּבְ

ל אֶֹזן ָהָמן,  ּסֹוד ׁשֶ ּבַ

ז ַהחֹול,    ַאְרּגַ ָיֵמינּו ַהּטֹוִבים ּבְ ּבְ

ְועֹוד, ְועֹוד. 
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ְוָהיּו ָיִמים ְקפּוִאים ְוקֹוְדִרים, 

י:  ְרּתִ ָאז ִנְזּכַ

ִתים,  ָלִדים ַהּמֵ ֶאֶרץ ַהּיְ ּבְ

ן ִליָלִדים,  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ֵבית ַהּסֵ ּבְ

ִעים,   ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ֵבית ַהּסֵ ַנֵהל ַהּטֹוב, ָהָאסּור ּבְ ּמְ ּבַ

ִרים, ֻבּגָ ִעיר ַהּמְ ים ּבְ ָלִדים ַהַחּיִ ּיְ ּבַ

ְועֹוד, ְועֹוד.  

ְכָלל.  ל יֹום, ָהָיה ׁשֹוֶנה ִמּקֹוְדמֹו, ְולֹא ָהיּו ָיִמים ֵזִהים ּבִ ֲאָבל ּכָ

ֵבדֹות,  ֲעַלִים ַהּכְ י ֶאת ַהּנַ ּבִ יַע ָלנּו ַהּדֻ ְוׁשּוב ִהּצִ

רּוחֹות ַהּסֹוֲערֹות,  יִבים, ּבָ ְהֶיה ַיּצִ ּנִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ּוַלִים,  ְוַגם ֶאת ַהּכֹוַבע ְרַחב ַהּשׁ

ַמִים,  ָ ּלֹא ַנְמִריא ַלּשׁ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ְוׁשּוב ֵסַרְבנּו. 

ָאז, 

י ֶאת ֲהִליָכִתי,  ָעַצְרּתִ

יָמִתי,  י ֶאת ְנׁשִ ָעַצְרּתִ

י,  ְעּתִ ּבַ ְוִנׁשְ

ה,  ּכַֹח ֶאת ָהֶרַגע ַהּזֶ ִלְזּכֹר ְולֹא ִלׁשְ

ּבֹו,  ׁשֶ

יָמִתי,  י ֶאת ֲהִליָכִתי ּוְנׁשִ ָעַצְרּתִ

י,  ְעּתִ ּבַ ְוִנׁשְ

ּכַֹח. ִלְזּכֹר ְולֹא ִלׁשְ

"ָעַבר ַרק יֹום," 

י.  ּבִ ְתאֹום ַהּדֻ ִהְכִריז ּפִ

ל ַיְלדּות.  ִנים ׁשֶ "ֵיׁש ָלֶכם, עֹוד ׁשָ

ֵאין ָלֶכם ִסּכּוי. 

ו.  ָבר ַעְכׁשָ ר ּכְ ַדאי ָלֶכם, ְלַוּתֵ ּכְ

ְך.  ר ַאַחר ּכָ ִביל ָמה ָלֶכם ִלְסּבֹל, ּוְלַוּתֵ ׁשְ ּבִ

ַרְגַלִים,  ָצִעים ּבָ ַהּפְ

ל ַההֹוִרים,  ַעס ׁשֶ ַהּכַ

ל ַהּמֹוִרים,  ים ׁשֶ ָהֳעָנׁשִ

ִרים,  ָבר ָהְפכּו ִלְמֻבּגָ ּכְ ל ַהֲחֵבִרים, ׁשֶ ַעג ׁשֶ ֲאִפּלּו ַהּלַ
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ם, ְיָלִדים ַאֲחרֹוִנים.  ַאְרּתֶ ם ִנׁשְ ְוִאּלּו ַאּתֶ

טֹוב, 

עֹוָלם,"  ם ֲהִכי ֲחָכִמים, ַוֲהִכי יֹוְדִעים ּבָ ַאּתֶ ִבים, ׁשֶ ם חֹוׁשְ ַאּתֶ

י.  ּבִ ִצְחֵקק ַהּדֻ

ם ַמֲאִמיִנים,  ר, ַאּתֶ "ּוְבִעּקָ

ְך ְמֻיָחִדים.  ל ּכָ ם ּכָ ַאּתֶ ׁשֶ

ֶכם,  ּלָ ֶזה ַהּסֹוד ׁשֶ

ָהא...!

י ֶאְתֶכם!  ַפְסּתִ ּתָ

לּו,  ְגּדְ ּתִ ׁשֶ ּכְ

ָבר,  ם אֹותֹו ּדָ ּלָ ּכֻ ְראּו, ׁשֶ ּתִ

ם,  ְוַאּתֶ

ְך ְמֻיָחִדים."  ל ּכָ לֹא ּכָ

י,  ְעּתִ ּבַ ֲאָבל ֲאִני ִנׁשְ

ל. ֶאְגּדַ ׁשֶ י, ּכְ ּבִ ֲאִני עֹוד ַאְרֶאה ַלּדֻ ׁשֶ

ֶרְך,  ִבים ַעל ַהּדֶ ְ ַעל. ָאז ָהִיינּו ִמְתַיּשׁ ְיָלה, ִנְכְנָסה ֶאֶבן ַלּנַ ְלֵדי ַהּלַ ֶאָחד ִמּיַ ּלְ רֹוְך, אֹו ׁשֶ ח ַהּשְׂ ְרָטה ִנְפּתַ ּבַ ּלְ ָעִמים, ׁשֶ ָהיּו ּפְ

ַחּכּו ָלנּו.  ּיְ ים, ׁשֶ ׁשִ ּוְמַבּקְ

"ָקִדיָמה!" 

י.  ּבִ ַאג ַהּדֻ ׁשָ

ֵאר ְלַבד ֵמָאחֹור.  ָ ֶצב, ִיּשׁ ּקֶ ּלֹא עֹוֵמד ּבַ "ִמי ׁשֶ

ַמן."  ֲחָבל ַעל ַהּזְ

ֲחָזָרה.  נּו ּבַ ּלָ ל ֶאת ַהּקֹול ׁשֶ ר ַמֵהר, ְנַקּבֵ ּגֵ ִאם ִנְתּבַ י, ׁשֶ ּבִ יַע ָלנּו ַהּדֻ ְרָגִעים ֲאֵחִרים, ִהּצִ ּבִ

ינּו,  ּתֵ ֲאָבל ֲאַנְחנּו לֹא ִהְתּפַ

י ָיַדְענּו,  ּכִ

ֲחָזָרה,  נּו ּבַ ּלָ ל ֶאת ַהּקֹול ׁשֶ ַקּבֵ ּנְ ֶרַגע ׁשֶ ּבָ ׁשֶ

יד.  ָרִצינּו ְלַהּגִ ם ֶאת ָמה ׁשֶ ח ּגַ ּכַ ִנׁשְ

ל ַחּיֹות.  ַעד ִראׁשֹון, קֹולֹות ׁשֶ ּצָ י ׁשֶ ּבִ ְיָלה ֵמָאחֹור, ַלּדֻ ִמיעּו ַיְלֵדי ַהּלַ ַעם, ִהׁשְ י ּפַ ִמּדֵ

ִעים.  ֵדי ִלְתּפֹס ֶאת ַהּפֹוׁשְ ְמִהירּות, ּכְ י ִהְסּתֹוֵבב ּבִ ּבִ ַהּדֻ

ֶפה ָסגּור.  ְיָלה, ָיְדעּו ַלֲעׂשֹות קֹולֹות, ּבְ ֲאָבל ַיְלֵדי ַהּלַ

ְתָקְרבּו ֵאָליו,  ּיִ ׁש ָיֶפה, ׁשֶ ָלִדים, ְמַבּקֵ ֶנְחָמדּות ֶאל ַהּיְ ְך ּבְ י ְמַחּיֵ ּבִ ָאז ָהָיה ַהּדֻ

ְואֹוֵמר ָלֶהם: 

"ָנכֹון ְיָלִדים, 

ם לֹא ְמַפֲחִדים?" ַאּתֶ ׁשֶ
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ה!"  ּתָ "ֲעִליֶתם ּכִ

י.  ּבִ ִהְכִריז ַהּדֻ

י ָלֶכם.  ַתּתִ ּנָ ָכה ַהּקֹוֶדֶמת ׁשֶ ּסֵ יׁשּו אֹוָתּה ַעל ַהּמַ ל ּבֹוְגִרים יֹוֵתר, ְוַהְלּבִ ָכה ׁשֶ "ְקחּו ַמּסֵ

כֹות,  ַמּסֵ

לֹא ַמְחִליִפים," 

יר ָלנּו.  הּוא ִהְסּבִ

כֹות מֹוִסיִפים."  "ַמּסֵ

ִרים.  ֱאֶמת ִנְראּו ִלי ְמֻבּגָ ם, ְוֵהם ּבֶ ּלָ י ַעל ּכֻ ְטּתִ ִהּבַ

י נֹוָרא.  ִנְבַהְלּתִ

ְלדּות.  ֵדי ְלַהְחִזיר ֶאת רּוַח ַהּיַ טּות, ּכְ ס אֹו ׁשְ ה ֻקְנּדָ ב ַלֲעׂשֹות ַמֲעׂשֵ הּו ַחּיָ ִמיׁשֶ

ְרָטה,  ַעם זֹאת ָהְיָתה ּבַ ּפַ

ֲחָפה ְלִפיָה מֹוֵצץ.  ּדָ ׁשֶ

יָנה,  יּפִ ַעם ּפִ ּפַ

ין,  ּתִ ִהׁשְ ׁשֶ י ּכְ ּבִ ָבה ֵמֲאחֹוֵרי ַהּדֻ ּנְ ִהְתּגַ ׁשֶ

ְמָעה אֹותֹו ְמַמְלֵמל ְלַעְצמֹו:  ְוׁשָ

יף."  "ֵאיֶזה ּכֵ

ַעם ֶנְלָיה,  ּפַ

ִרים,  ים ְיׁשָ ַקּוִ ְרָבה ָלֶלֶכת ּבְ ּסֵ ׁשֶ

ין ָהֵעִצים.  ְוֶהֱעִדיָפה ְלׁשֹוֵטט ָלּה, ָהלֹוְך ָוׁשֹוב ּבֵ

י,  ּבִ ה ַלּדֻ ׁשָ ַמְרָטה ִנּגְ

ְרִצינּות:  ֲאָלה אֹותֹו ּבִ ְוׁשָ

יד,  ּגִ "ּתַ

י?"  ּבִ י, ֵיׁש ּדֻ ּבִ ַלּדֻ
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ְרחּו לֹו, קֹולֹות מּוָזִרים.  יו, ּבָ י ּפִ ּדֵ חֹוק, ֲאָבל ִמּצִ ַע ִמּצְ ּקֵ ֵאר ְרִציִני ְולֹא ְלִהְתּפַ ָ ים ְלִהּשׁ ים נֹוָאׁשִ ה ַמֲאַמּצִ י ָעׂשָ ּבִ ַהּדֻ

ֲאָרה, ֶנְלָיה  ִמיד ִנׁשְ ָכה לֹא ִהְתִאיָמה ָלּה. ִהיא ּתָ ים, ְוׁשּום ַמּסֵ ִלי ִמּלִ ר ּבְ ֱאֶמת ָיְדָעה ְלַדּבֵ ּבֶ ִחיָדה, ׁשֶ ֶנְלָיה, ָהְיָתה ַהּיְ

ׁשֹוֵבָבה ְוַיְלדּוִתית. 

ה ִנְרֵאית ָלַעִין.  ָבנֹו, ְללֹא ִסּבָ ָכה ֶאת ַיׁשְ י, ְוָנׁשְ ּבִ ֲהָרה ְלֵעֶבר ַהּדֻ ו ִהיא ּדָ ַעְכׁשָ

ּיּום, ַוֲאַנְחנּו ַאֲחָריו.  ְרִאית ְלֵעֶבר ַקו ַהּסִ ְדָהָרה ּפִ ַתח ּבִ י ּפָ ּבִ ַהּדֻ

ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ

ל ֶנְלָיה.  ָפָניו ַעל ַמֲעָלֶליָה ׁשֶ ל ּבְ ִמּתֹוְך ָרצֹון ַלֲעצֹר אֹותֹו, ּוְלִהְתַנּצֵ

ְך,  ַאַחר ּכָ

ּבֹון.  ִמּתֹוְך ָרצֹון ִלְתּפֹס אֹותֹו, ְוִלְגמֹר ִאּתֹו ֶאת ַהֶחׁשְ

ֶהֶרף ַעִין...    ֲאָבל הּוא ֶנֱעַלם ּכְ

ִניָסה.  ַער ַהּכְ ִרים, ֶאל ֵעֶבר ׁשַ ֻבּגָ ְרחֹובֹות ִעיר ַהּמְ ְוָאנּו ָמָצאנּו ֶאת ַעְצֵמנּו, ָרִצים ּבִ

ֶרת.  ֵקָטה ּוְמֻסּדֶ ִעיר ׁשְ ִעים, ּבְ ּגָ ְמׁשֻ ל ְיָלִדים ְוֶכֶלב, ָרִצים ּכִ נּו ִנְדָהִמים – ֲחבּוָרה ׁשֶ יטּו ּבָ ִרים, ִהּבִ ֻבּגָ ַהּמְ

ָלִדים.  ָהֵרי ֶאֶרץ ַהּיְ ִפים ּבְ ְ ִמים ּוִמְתַנּשׁ ְ ם, ִמְתַנּשׁ ַער, ּוָמָצאנּו ֶאת ַעְצֵמנּו ֵאי ׁשָ ַ ָבר ָחִצינּו ֶאת ַהּשׁ ֲאָבל ֲאַנְחנּו ּכְ
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ִעים ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ית ַהּסֵ ּבֵ

ל ּבֶֹקר ֵהִאיָרה  ֶמׁש ׁשֶ ֶפת חֹוָמה. ׁשֶ ּקֶ ְבָעה, ַהּמֻ ב ַעל ַהּגִ ּצַ ּנִ ִעים, ׁשֶ ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ית ַהּסֵ ֵהַרְמנּו ֵעיֵנינּו ֶאל ֵעֶבר ּבֵ

ַאְלֵפי ְרִסיֵסי אֹור.  ָצה ָעָליו ּבְ אֹותֹו, ְוִהְתַנּפְ

ְראּו!  "ּתִ

ֶצַבע ָאפֹר..."  אֶֹזן ָהָמן ָצַבע אֹותֹו ּבְ

ּוְבָכל זֹאת, 

ְבָעה.  ל ַהּגִ אֹור ִצְבעֹוִני ֶאת ּכָ ֶפר, ְוֵהִאירּו ּבְ ית ַהּסֵ ְלׁשּו ַעל ּבֵ ל ְצָבִעים ּגָ ָים ׁשֶ

ָעִמים,  ָכל ַהּטְ ְגִליָדה, ּבְ ָבִעים, ּכִ ָכל ַהּצְ ֶפר, ּבְ ית ַהּסֵ ְך, זֹוֵלג ְוזֹוֵרם ַעל ּבֵ ּפָ ׁשְ ָעַמְדנּו ֻמְקָסִמים ְלַמְרֵאה ָהאֹור ַהּנִ

ה אֹוָתּה.  ִמּסָ ֶמׁש ַהּמְ ֶ ּנֹוֶזֶלת ּוְמַטְפֶטֶפת ֵמַהּשׁ ׁשֶ

ֶרְך!"  "ָקִדיָמה ַלּדֶ

ָקְרָאה ַמְרָטה. 

ִעים.  ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ית ַהּסֵ ֵבד ַעל ּבֵ ַמִים, ְוֵהִטילּו ֵצל ּכָ ָ ּסּו ֶאת ַהּשׁ ם ּכִ ׁשֶ ְתאֹום... ַעְנֵני ּגֶ ּפִ

ר ִמן ָהֲעָנִנים.   ַמע ְצחֹוק ֻמּכָ ָאז ִנׁשְ

ת ִמּגּופֹו,  ְחּפֹׂשֶ ִריֵדי ַהּתַ ֶבת ָהרּוחֹות, ּתֹוֵלׁש ֶאת ׂשְ ֶמְרּכֶ ב ּבְ י יֹוׁשֵ ּבִ ינּו ַמְעָלה, ְוָרִאינּו ֶאת ַהּדֻ ֵהַרְמנּו ֶאת ָראׁשֵ

ה...  ּלֶ יָה ִמְתּגַ ְחּתֶ ּוִמּתַ

ּלֹו.  ן לֹא ׁשֶ ן ְוׁשֵ ן ּכֵ ֵ ָצר, ְוַהּשׁ ארֹו ַהּקָ אֶֹזן ָהָמן ִעם ָאְזנֹו ָהֲעצּוָמה, ַצּוָ

ְוהּוא צֹוֵעק ָלנּו: 

"ַחּכּו ְיָלִדים! 

ְבְרחּו,  ַחּכּו! ַאל ּתִ

ּבֹון, ַאַחת ּוְלָתִמיד!"  ֶכם ֶאת ַהֶחׁשְ ם ִאּתְ א ְלַסּיֵ י אֶֹזן ָהָמן ּבָ ּכִ

ִעים.  ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ית ַהּסֵ ַער ּבֵ ׁשַ ֶבת ָהרּוחֹות ָנֲחָתה ּבְ ְרּכֶ ּמֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֶחֶרב ֲעצּוָמה, ּבְ הּוא נֹוֵפף ְלֶעְבֵרנּו ּבְ

גּוָפּה.  ה ְלסֹוֵכְך ָעֵלינּו ּבְ נּו, ּוְמַנּסָ ּלָ ָדִדים, עֹוֶצֶרת ֶאת ּכֻ ּוַמְרָטה ְמִריָמה ָיֶדיָה ַלּצְ

ֶהם!"  ֵעז ָלַגַעת ּבָ ּלֹא ּתָ "ׁשֶ

ָיְרָקה ְלֶעְברֹו. 

"אֹו ֵהם, 

 ", אֹו ַאּתְ

ִצְחֵקק אֶֹזן ָהָמן. 



180

ַעם,  "ְוַהּפַ

ֱאֶמת סֹוִפי."  ֶזה ּבֶ

ֵבד ֵהֵחל ָלֶרֶדת,  ם ּכָ ָכה, ְוֶגׁשֶ ָרִקים ּוְרָעִמים ָקְרעּו ֶאת ַהֲחׁשֵ ּבְ

אֶֹזן ָהָמן ָקָרא:    ׁשֶ ּכְ

ִנים,  ֶפר ִליָלִדים ְמַעְצּבְ י ְלֵבית ַהּסֵ ח אֹוָתְך ִאּתִ "ֶאּקַ

ַוֲאִני ַמְבִטיַח ָלְך, 

ם."  ָ ְבְרִחי ִמּשׁ ּיֹוֵתר, לֹא ּתִ ׁשֶ

"ֲאָבל ֵאיְך ֵאַדע, 

ָלִדים?"  ּיְ ַגְעּתָ ּבַ ּלֹא ּפָ ׁשֶ

ָצֲעָקה ְלֶעְברֹו ַמְרָטה. 

"ֲאִני ַמְבִטיַח!" 

ִהְכִריז אֶֹזן ָהָמן, ְוֵהִרים ֶאת ָידֹו ְלַמְעָלה. 

ע."  ּבָ "ֲאִני ֲאִפּלּו ִנׁשְ

ֻחְלָצָתּה ֵמָאחֹור, ּומֹוְנִעים  ָלִדים, אֹוֲחִזים ּבְ ָאנּו, ַהּיְ ׁשֶ ָסה ְלֶרַגע, ּוְכָבר ָהְיָתה מּוָכָנה ִלְצעֹד ָקִדיָמה, ּכְ ַמְרָטה ִהּסְ

ה ָלזּוז.  ּנָ ִמּמֶ

 ! "אֹו ַאּתְ

אֹו ֵהם! 

ֵאין ִלי ְזַמן ְלַחּכֹות," 

ּוּוִנים.  ַחְרּבֹו ְלָכל ַהּכִ ִהְכִריז אֶֹזן ָהָמן, ְונֹוֵפף ּבְ

ָבה ֶנְלָיה ִלְפֵני אֶֹזן ָהָמן,  ְלֶפַתע ִנּצְ

י לֹא ָרִאינּו אֹוָתּה.  ם, ּכִ יָעה ְלׁשָ רּור, ֵאיְך ִהיא ִהּגִ ְוֶזה לֹא ָהָיה ּבָ

ְטָנּה ְקָצת  ָפֶתיָה, ּבִ ֶקת ֶאת ׁשּוֵלי ׂשְ ָבה ַעל ָהָאֶרץ, ֲעַדִין ְמַלּקֶ ְ ִליָעה, ְוִהיא ִהְתַיּשׁ ל ּבְ נּוָעה ׁשֶ ְך ָרִאינּו ּתְ ַאַחר ּכָ

ְנפּוָחה... ְואֶֹזן ָהָמן ֵאיֶנּנּו. 

ִלי  דֹוָלה, ּבְ ה, אֹו ְסָתם ֶנֱעַלם אֶֹזן ָהָמן ְוַחְרּבֹו ַהּגְ ף, אֹו ִהְתַאּדָ ִבים, ִנְדָהִמים, לֹא ְמִביִנים ֵאיְך ִהְתַנּדֵ ָלִדים, ִנּצָ ְוָאנּו ַהּיְ

לֹום,  יד לֹו ׁשָ ְקנּו ְלַהּגִ ִהְסּפַ ׁשֶ

ָניו,  ַעל ּפָ ַעת ָהֵאיָמה ׁשֶ אֹו ֲאִפּלּו ְקָצת ֵלָהנֹות, ֵמַהּבָ

ֻפְחָלץ.  ְמקֹומֹו, ּכְ ה, ּוֶבַטח, ָקָפא ּבִ ֵרף ַעל ְיֵדי ַחּיָ הּוא הֹוֵלְך ְלִהּטָ ֶהם ָיַדע, ׁשֶ ּבָ אֹו ֵמָהְרָגִעים ָהַאֲחרֹוִנים, ׁשֶ

ְקנּו, ְלָפחֹות, ִלְצעֹק ְלֶעְברֹו:  ִאּלּו ִהְסּפַ

ַנע!"  ּכָ "ּתִ

אֹו 

ָך,  ּלְ י ׁשֶ ּבִ ְרֶאה ָלנּו ֶאת ַהּדֻ "ִאם לֹא ּתַ

ה ֵמת!"  ַאּתָ

ָבר.  ׁשּום ּדָ

ִמיד  ָחק ָהַאֲחרֹון, ַוֲאַנְחנּו ּתָ ׂשְ ּמִ ָפה אֹוָתנּו ּבַ ּתְ ּלֹא ׁשִ ַעְסנּו ַעל ֶנְלָיה, ׁשֶ ְך, ֲאִפּלּו, ְקָצת ּכָ ַמְחנּו, ֲאָבל ַאַחר ּכָ ְלֶרַגע ׂשָ

ַהּכֹל.  ִפים אֹוָתּה ּבְ ּתְ ְמׁשַ
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ַמִים.  ָ ָטה ֶאת ַהּשׁ ְ ה ִקּשׁ ת ְיֵפהִפּיָ ַעד ָלֲעָנִנים, ְוֶקׁשֶ ל ּבֶֹקר ִהְפִציָעה ִמּבַ ֶמׁש ׁשֶ ׁשֶ

ִעים.  ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ית ַהּסֵ ת, ֶאל ֵעֶבר ּבֵ ׁשֶ ֶרְך ַהּקֶ ֶנְלָיה ָצֲעָדה ִראׁשֹוָנה, ְוָאנּו ַאֲחֶריָה, ּדֶ

יר:  ה ַמְרָטה ָלׁשִ ָאז ֵהֵחּלָ

"ָאנּו ָאנּו ְיָלִדים

ִרים לֹא רֹוִצים ְמֻבּגָ

ְקָוה ּוְבִלי אֹור ִלי ּתִ ּבְ

ּבֹור." ְיָלִדים ֵהם ַעם ּגִ

ל אֶֹזן ָהָמן,  ֹוְמִרים ׁשֶ ד ַהּמֹוִרים, ַהּשׁ ִעים ֵהֵחּלּו ְלַרּקֵ ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ית ַהּסֵ ַעל חֹוַמת ּבֵ

נּו:  יר ַיַחד ִאּתָ ְוָלׁשִ

 

"ָאנּו ָאנּו ְיָלִדים 

ִרים   לֹא רֹוִצים ְמֻבּגָ

ְקָוה ּוְבִלי אֹור  ִלי ּתִ ּבְ

ּבֹור."  ְיָלִדים ֵהם ַעם ּגִ

 

ֶהם, ָהָיה ַיְלדּוִתי ְלַהְחִריד.  ּלָ כּו, ְוָהִרּקּוד ׁשֶ ֵניֶהם ָהְלכּו ְוִהְתַרּכְ עֹות ּפְ ַהּבָ

בֹוָהה.  ֲחדּו ִלּפֹל ֵמַהחֹוָמה ַהּגְ ִים, ְולֹא ּפָ ְרּכַ ְתנּועֹות ַמְצִחיקֹות, ּוַבֲהָרַמת ּבִ ֵהם ָרְקדּו ּבִ

ִמיד.  ִאּלּו ָיְדעּו אֹותֹו ּתָ ּגּוִעים", ּכְ ִ ֵהם ָרְקדּו ֶאת "ִרּקּוד ַהּשׁ

ְבנּו ָיַדִים, ָרַקְדנּו ְסִביב ֶנְלָיה,  ּלַ ָאנּו ׁשִ

ְרנּו ָלּה:  ְוׁשַ

ִמיד ּפֹוַרַחת ֶנְלָיה, ֶנְלָיה ּתָ

ַעם לֹא ְמֻצְבַרַחת ֶנְלָיה, ֶנְלָיה ַאף ּפַ

ְפּגֹׁש ְוִאם ֶאת אֶֹזן ָהָמן ּתִ

ִהיא ּתֹוִריד לֹו ֶאת ָהרֹאׁש.

 

ְמָחה.  ַמְרָטה ִהְפִסיָקה ֶאת ַהּשִׂ

ד.  ְחֵרר אֹותֹו ִמּיָ ִבים ְלׁשַ ף ָחׁשּוְך, ְוַחּיָ ֵאיֶזה ַמְרּתֵ ֲחָבִלים, ּבְ אן ּבַ ַנֵהל ַהּטֹוב ָקׁשּור ּכָ ַהּמְ יָרה ָלנּו, ׁשֶ ִהיא ִהְזּכִ

ְחַרְרנּו אֹותֹו.  ַנֵהל ַהּטֹוב ְוׁשִ ּוֶבֱאֶמת, ְלַאַחר ִחּפּוׂש ָקָצר, ָמָצאנּו ֶאת ַהּמְ

ֵחק ִאּתֹו.  ד ִהְתַחְלנּו ְלׂשַ ר, ּוִמּיָ ָהָיה ְקָצת ְמֻבּגָ ל ֶיֶלד, ֲאִפּלּו ׁשֶ ָהָיה לֹו ִחּיּוְך ׁשֶ

נּו,"  ּלָ ֶפר ׁשֶ ֵבית ַהּסֵ "ּבְ

ַנֵהל ַהּטֹוב,  ָאַמר ַהּמְ

"לֹא אֹוְמִרים: 
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רּות.  ְלֲחצּו ָיַדִים ְוַתֲעׂשּו ֶהּכֵ ְיָלִדים, ּתִ

ֵחק."  ׁשּוט ַמְתִחיִלים ְלׂשַ נּו, ּפָ ּלָ ֶפר ׁשֶ ֵבית ַהּסֵ ּבְ

ְך.  ב, ֵהֵחּלּו ְלַאט-ְלַאט ְלַחּיֵ אֶֹזן ָהָמן לֹא ׁשָ ן ִליָלִדים, ׁשֶ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ִרים, ּוְבֵבית ַהּסֵ ֻבּגָ ִעיר ַהּמְ ָלִדים ּבְ ָראּו ַהּיְ ׁשֶ ּכְ

ְך, ִהְרׁשּו ְלַעְצָמם ִלְצעֹק:  ַאַחר ּכָ

ה?!"  "אֶֹזן ָהָמן, ֵאיפֹה ַאּתָ

ְך, ֲאִפּלּו:  ַאַחר ּכָ

"לֹא רֹוִצים ִלְלמֹד, 

ַע."  ּגֵ ּתַ רֹוִצים ְלִהׁשְ

ּתֹות,  ּכִ ְלָחנֹות ּבַ ֻ אֹות ְוַהּשׁ ּסְ ָקְפצּו ַעל ַהּכִ

ּוְלַבּסֹוף... 

ר, ְלֵבית  ָלִדים, ַהְיׁשֵ ל ֶאֶרץ ַהּיְ ִביִלים ְוֶהָהִרים ׁשֶ ְ ֶרְך ַהּשׁ ם, ּדֶ ּלָ ִרים, ְוָרצּו ּכֻ ֻבּגָ ֶפר ְוִעיר ַהּמְ ית ַהּסֵ ְרצּו ֶאת חֹומֹות ּבֵ ּפָ

ִעים.  ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ַהּסֵ
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ִעים ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ֵבית ַהּסֵ ים ּבְ ַהַחּיִ

ִעים.  ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ים, ְלֵבית ַהּסֵ ָהָיה צֶֹרְך ְלַהְכִניס ַחּיִ

אֹון ְיָלִדים  ָתָליו, ׁשְ ין ּכְ ְמעּו יֹוֵתר ּבֵ ל אֶֹזן ָהָמן, לֹא ִנׁשְ ֵמַח, ְלֵבית סַֹהר ׁשֶ יז ְוׂשָ ית ֵסֶפר ַעּלִ ָהַפְך ִמּבֵ ֵמָאז ׁשֶ

רֹונֹות.  ְסּדְ ּמִ ֲחקּו ּתֹוֶפֶסת ּבַ ִרים ׂשִ אּו ֶאת ַהֲחָדִרים, ְוַעְכּבָ ִביׁש ִמּלְ עּוִרים. קּוֵרי ַעּכָ ִ ּשׁ ַהְפָסקֹות, ְוֶהְמַית ְצחֹוָקם ּבַ ּבַ

ֶפר, ָהָיה, לּוַח ִצְבעֹוִני.  ְרָטה ִהְכִניָסה ְלֵבית ַהּסֵ ּבַ ּנּוי ָהִראׁשֹון, ׁשֶ ִ ַהּשׁ

יְצָק'ֶלה.  ה ּפִ ֵאּלֶ עּוִרים, ּכָ ִ ַהַהְפָסקֹות ִיְהיּו ֲאֻרּכֹות-ֲאֻרּכֹות, ְוַהּשׁ ִני ָהָיה, ׁשֶ ֵ ּנּוי ַהּשׁ ִ ְוַהּשׁ

עּור.  ִ ֵדי ְלַהְמִחיׁש ֶאת ּגֶֹדל ַהּשׁ ַטּנֹות, ּכְ עֹוֶתיָה ַהּקְ ֶאְצּבְ ְכָלה ַלֲעׂשֹות ּבְ ּיָ יֹוֵתר, ׁשֶ ָטן ּבְ ָתה ֶאת ָהִעּגּול ַהּקָ ְרָטה ָעׂשְ ּוּבַ

יָעה,  ְטּפּוִטית ִהּצִ ּפִ

ה.  ְלִמיִדים ַהְרּבֵ רּו ְמַעט, ְוַהּתַ ַהּמֹוִרים ְיַדּבְ ׁשֶ

ַרׁש,  נֹוִני ּדָ ַמּתָ

עּור,  ִ ִית, ְלָהִכין טֹוב ֶאת ַהּשׁ עּוֵרי ּבַ לּו ׁשִ ַהּמֹוִרים ְיַקּבְ ׁשֶ

ְוַכֲעָסִני ֶהְחִליט, 

ְלִמיִדים ִצּיּון.  לּו ֵמַהּתַ ָנה, ַהּמֹוִרים ְיַקּבְ ָ סֹוף ַהּשׁ ּבְ ׁשֶ

ַתְפִקיד ַהּמֹוֶרה,  ָלִדים, לֹא ָרָצה ִלְהיֹות ּבְ ֲאָבל ַאף ֶאָחד ֵמַהּיְ

עּור,  ִ ל ַהּשׁ ּתֹק ּכָ ם ִלׁשְ י ּגַ ּכִ

ִית,  עּוֵרי ּבַ ְוַגם ְלָהִכין ׁשִ

ל ִצּיּון ַרע,  ְועֹוד ְלַקּבֵ

י.  ֱאֶמת, יֹוֵתר ִמּדַ ָבר, ּבֶ ֶזה ּכְ

ינּו,  ָאז ָעׂשִ

"ּתֹוָרנּות מֹוִרים". 

ָלָגָנה ִהְכִריָזה,  ּבָ

ים.  ַדּפִ ֶהם, ּכְ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ר ָלֶהם ְלִהׁשְ ְלִמיִדים, ּוֻמּתָ ִכים ַלּתַ ּיָ ירֹות, ׁשַ ַהּקִ ׁשֶ

ֵהם רֹוִצים.  רּו ֲעֵליֶהם, ָמה ׁשֶ ַצּיְ ּיְ ֵדי ׁשֶ ָבִעים, ּכְ ָכל ַהּצְ ֵרי ּבְ ָלִדים ְסּפְ ָקה ַלּיְ ִהיא ִחּלְ

יָעה,  לֹוָנה ִהּצִ ְלּגֵ ּגַ

ְקָרה.  ה, ַהּיֹוֶרֶדת ֵמַהּתִ ְגֵלׁשָ ְנסּו ִמּמַ ה ִיּכָ ּתָ ּכִ ּלַ ׁשֶ
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ָך.  ּלְ קֹום ׁשֶ יַע ַלּמָ ה ַמּגִ ַאּתָ ֶרְך, ַעד ׁשֶ ּדֶ מֹות ַוֲחָבִלים", ָצִריְך ְלַהְחִליף ַמְגֵלׁשֹות ּבַ ָחק "ֻסּלָ ׂשְ ּמִ מֹו ּבַ ּכְ

ִדים.  ֶבת ׁשֵ ֶבת ָהִרים ְוַרּכֶ ָחֵצר ַרּכֶ ָנה ּבֶ ַנֵהל ַהּטֹוב, ּבָ ַהּמְ

ָבה,  ַמְרָטה ָחׁשְ

ֶבת ָהִרים,  ּמֹוֶלֶדת, ְצִריִכים ִלְלמֹד ַעל ַרּכֶ ׁשֶ

ִדים,  ֶבת ׁשֵ ּתֹוָרה, ַעל ַרּכֶ

ׁשֹוְבבּות.  ב ִלְהיֹות, ִצּיּון ּבְ ם ַחּיָ ּגַ ְוׁשֶ

ֶפר. ֵבית ַהּסֵ ָרה אֹותֹו ּבְ ז ַהחֹול, ּוִפּזְ ַאְרּגַ ִמְסֶנֶנת ּבְ נּו ּבְ ָלִדים ִסּנְ ַהּיְ ְרָטה ֵהִביָאה חֹול ָנִקי, ׁשֶ ּבַ

ְך. ָלִדים, לֹא ִעְרֵער ַעל ּכָ ֶבת ִלְהיֹות חֹול, ְוַאף ֶאָחד ֵמַהּיְ ִעים, ַחּיֶ ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ֵבית ַהּסֵ ה ּבְ ָהִרְצּפָ יָרה, ׁשֶ ִהיא ִהְסּבִ

ַנֵהל ַהּטֹוב,  ָאז ִהְכִריז ַהּמְ

ים,  ַהַחּיִ ׁשֶ

ית ֵסֶפר,  ִיְהיּו ַהּבֵ

ְולֹא, 

ֶפר,  ית ַהּסֵ ּבֵ ׁשֶ

ים.  ִיְהֶיה ַהַחּיִ

ן.  ּוֵ ִדּיּוק, ְלָמה הּוא ִמְתּכַ ָלִדים, לֹא ֵהִבין ּבְ ֲאָבל ַאף ֶאָחד ֵמַהּיְ

ל, ָאַמר,  ַעם ְלָמׁשָ ּפַ

יֹוֵתר ִלְלמֹד.  ֶרְך ַהּטֹוָבה ּבְ ָחק, ִהּנֹו ַהּדֶ ׂשְ ּמִ ׁשֶ

ַחק ָהאֹוִתּיֹות.  ד אֹוָתנּו ֶאת ִמׂשְ הּוא ִלּמֵ

י"ק,  יַח זֹוְרִקים ָעֶליָך ַצּדִ ַנּנִ

יק,  ּדִ ל ַהּצַ יץ ׁשֶ ּפִ ְ ַצע ֵמַהּשׁ ל ּפֶ ה ָיכֹול ְלַקּבֵ ָאז ַאּתָ

אֹו נּו"ן, 

מֹו ַעל ַעְרָסל,  ה הֹוֵלְך ִליׁשֹן ַעל ַהּנּו"ן, ּכְ ָאז ַאּתָ

יֶמ"ל,  אֹו ּגִ

ה ָיכֹול ְלֵהָהֵפְך ְלָגָמל. ָאז ַאּתָ

ֶל"ת,  ּזֹוְרִקים ָעָליו ּדָ ּוִמי ׁשֶ

ל.  מֹו ִעם ַמּקֵ ָיכֹול ְלַדּדֹות ָעֶליָה, ּכְ

ִי"ן,  ר לֹו ַהּזַ ּבָ ׁשְ ּנִ ּוִמי ׁשֶ

ַנֵהל ַהּטֹוב.   לֹא ָחׁשּוב ָמה קֹוֶרה לֹו, ִהְסִמיק ַהּמְ

ֶרת.  ְרׁשֶ ׁשַ ִני אֹוִתּיֹות ּבְ ֵ ּתֹוֵלל ִעם ָהאֹוִתּיֹות, ְוִלְזרֹק ֶאָחד ַעל ַהּשׁ ָאז ִהְתַחְלנּו ְלִהׁשְ

ַנֵהל ַהּטֹוב ָקָרא:  ְוַהּמְ

"יִֹפי! יִֹפי! 

יכּו,  ְמׁשִ ּתַ

ִני,"  ֵ ים ֶאָחד ַעל ַהּשׁ ְזְרקּו ִמּלִ ּתִ

ֵלִמים.  ׁש ָזְרָקה ִסּפּוִרים ׁשְ ּמָ ּמַ ּוִפְטּפּוִטית ָהְיָתה ָהִראׁשֹוָנה, ׁשֶ
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ָהֱאֶמת ָהְיָתה, 

ֶהם.  ּבָ ְוָקא, ָהָאהּוב ׁשֶ ים, ְוָלאו ּדַ ִרּיִ ָחִקים ָהֶאְפׁשָ ׂשְ ה ְוִלְלמֹד, ָהָיה ַאַחד ַהּמִ ּתָ ּכִ ֶבת ּבַ ׁשֶ ּלָ ׁשֶ

ְקָוה.  ַטְבְלאֹות ּתִ ן ִליָלִדים, ֻהְחְלפּו, ּבְ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ֵבית ַהּסֵ ְלִמיִדים ּבְ ל ַהּתַ אּוׁש ָהְרִגילֹות ׁשֶ ַטְבְלאֹות ַהּיֵ

יף יֹוֵתר.  ְך ָהָיה ּכֵ ָנה, ִנְרָאה ָארְֹך יֹוֵתר, ּכָ ָ ַמן ַעד סֹוף ַהּיֹום, אֹו סֹוף ַהּשׁ ַהּזְ ָכל ׁשֶ י ּכְ ּכִ

ה ְזַמן,  ַאר עֹוד ַהְרּבֵ ֶלד ׁשֹוֵאל ֶאת ַהּמֹוֶרה, ִאם ִנׁשְ ָאז ָהָיה ַהּיֶ

יב לֹו:  ְוַהּמֹוֶרה ָהָיה ֵמׁשִ

"ָהמֹון, ָהמֹון, 

ְדַאג,  ַאל ּתִ

ה ְזַמן."  ֵיׁש עֹוד ַהְרּבֵ

ן ִליָלִדים, ְלאֶֹזן ָהָמן ְוַלֲחֵבָריו ַהּמֹוִרים, ְוָכֲעסּו ַעל ֶנְלָיה,  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ָלִדים ְלֵבית ַהּסֵ עּו ַהּיְ ְעּגְ ים, ִהְתּגַ ְלִעּתִ

ָחק.  ׂשְ ְלְקָלה ָלֶהם ֶאת ַהּמִ ּקִ ׁשֶ

ָחק ַאף ֶאָחד.  ׂשְ ּמִ ף ּבַ ּתֵ ל אֶֹזן ָהָמן, ְולֹא ָהְיָתה מּוָכָנה ְלׁשַ ה ׁשֶ ּבָ ַמן, ּבֻ ל ַהּזְ ה ּכָ ּפֶ ּה, ֶהְחִזיָקה ּבַ ּדָ ֶנְלָיה, ִמּצִ

ְפִקיִדים.  ְקנּו ּתַ ָאז ִחּלַ

ם ָרצּו.  ּלָ י ּכֻ ַרְבנּו ִמי ִיְהֶיה אֶֹזן ָהָמן, ּכִ

ָחק ָהָיה ַמְתִחיל.  ׂשְ ָלל ָזָכה, ְוַהּמִ ֶדֶרְך ּכְ ֲעָסִני ּבְ ּכַ

ּלֹא ָרִצינּו ְלַהְפִסיק אֹותֹו.  ה, ׁשֶ ָחק ַהּזֶ ׂשְ ְך ֶנֱהֵנינּו ֵמַהּמִ ְוָכל ּכָ

ָחק,  ה ַרק ִמׂשְ ּזֶ ח, ׁשֶ ּכַ ׁשְ ּנִ ׁש ׁשֶ ְוָהָיה ֲחׁשָ

ּוֶבֱאֶמת, 

ָבר ֵאיֶנּנּו.  אֶֹזן ָהָמן ּכְ

לֹוָנה,  ְלּגֵ ּבֶֹקר ֶאָחד, ִהְתעֹוְרָרה ּגַ

ָלִדים,"  כּור ִלי ֵמֶאֶרץ ַהּיְ ּזָ "ֶזה לֹא ָמה ׁשֶ

ֶפר.  ית ַהּסֵ יָפה ֶאת ּבֵ ִהּקִ בֹוָהה ׁשֶ יָעה ַעל ַהחֹוָמה ַהּגְ ָבה, ְוִהְצּבִ ִיּבְ

ֵדרֹות ְוחֹומֹות."  ַמִים, ְולֹא ָהיּו ּבֹו ׁשּום ּגְ ָ ע רּוחֹות ַהּשׁ תּוַח ְלַאְרּבַ ִעים, ָהָיה ּפָ ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ית ַהּסֵ "ּבֵ

ְזִמין ְיָלִדים ִלְקּפֹץ ֵמָעֶליָה,  ּתַ ֵדי ׁשֶ ַנֵהל ַהּטֹוב ְלַהְנִמיְך ֶאת ַהחֹוָמה, ּכְ ָאז ִמֵהר ַהּמְ

ְוִלְצעֹק: 

"ֵהי!   

י!"  ִהְצַלְחּתִ

ָחק...  ׂשְ ֶאְמַצע ַהּמִ ָאז ָקְפָאה ַמְרָטה ּבְ

ֲאָלה:  ְוׁשָ

ִתים?!  ָלִדים ַהּמֵ "ֵאיפֹה ַהּיְ
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ַכְחנּו אֹוָתם?  ֵאיְך ׁשָ

ֵאיְך לֹא ִהְזַמּנּו אֹוָתם? 

אֹוי ַוֲאבֹוי!" 

ה.  ָרה ִמּבּוׁשָ ּתְ ֶמׁש ִהְסּתַ ֶ ֲעָנִנים, ְוַהּשׁ ּסּו ּבַ ַמִים ּכֻ ָ ַהּשׁ

ֲעמּום, ִלְקרֹא ָלֶהם.  ִ ר ַהּשׁ ִמְדּבַ ינּו ּבְ ָעׂשִ מֹו ׁשֶ נּו, ּכְ ּלָ ָהַלְכנּו ּכֻ

ִתים,  ָלִדים ַהּמֵ ַער ֶאֶרץ ַהּיְ ִאים ְלַהְזִמין אֹוָתם. עֹוְמִדים ְוקֹוְרִאים ָלֶהם, ֵמֵעֶבר ְלׁשַ נּו ַיַחד ּבָ ּלָ ּכֻ ִמיד ָאֲהבּו, ׁשֶ ֵהם ּתָ

נּו.  ְתַאְרּגְ ּיִ ים ָלֶהם ֲהמֹון ְזַמן, ַעד ׁשֶ ּוְמַחּכִ

ּקֹות  ָבנֹות, ַהּדַ עֹות ַהּלְ רֹוִכים ִעם ָהֶאְצּבָ ָבר. ִלְקׁשֹר ֶאת ַהּשְׂ ל ּדָ ִמיד ָלַקח ֲהמֹון ְזַמן, ַלֲעׂשֹות ּכָ ִתים, ּתָ ָלִדים ַהּמֵ ַלּיְ

ְכָנַסִים.  ֲעַלִים ְוַהּמִ ֶהם. ְוָתִמיד ָהָיה ָלֶהם לֹא נֹוַח, ִעם ַהּנַ ּלָ ְוָהֲאֻרּכֹות ׁשֶ

ְכָלל.  ִלי ְלָזֵרז אֹוָתם ּבִ ינּו ָלֶהם, ּבְ ֲאָבל ֲאַנְחנּו ִחּכִ

נּו.  ָלַקְחנּו אֹוָתם ִאּתָ

ִביב.  ְפנּו אֹוָתם ִמּסָ ֶאְמַצע, ַוֲאַנְחנּו ִהּקַ ֵהם ָהְלכּו ּבָ

יֵנינּו.  ְבנּו אֹוָתם ּבֵ ִכּתֹות ִנְפָרדֹות, ְוִעְרּבַ ֶבת ּבְ ֵהם לֹא ָרצּו ָלׁשֶ

ֶזה ֶנְחָמד, עֹוד לֹא ָהָיה ָלֶהם, ַוֲאִפּלּו ְקָצת ָצֲחקּו.  עּור ּכָ ִ ּשׁ ֵהם ָאְמרּו, ׁשֶ

ִעים.  ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ִנים, ִהְזִמינּו אֹוָתם ְלֵבית ַהּסֵ ָבר ׁשָ ּלֹא ָראּו ֶאת הֹוֵריֶהם ּכְ ִרים, ׁשֶ ֻבּגָ ָלִדים ַהּמְ ְיָלה ְוַהּיְ ַיְלֵדי ַהּלַ

ן ִליָלִדים,  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ְלחּו ֶאת ַיְלֵדיֶהם ְלֵבית ַהּסֵ ָ ּשׁ ׁשּו ְסִליָחה, ַעל ׁשֶ אּו ּוִבּקְ ֱאֶמת, ּבָ ֶהם, ּבֶ ּלָ ַההֹוִרים ׁשֶ

ֵאר ְיָלִדים.  ָ ר ָלֶהם ְלָתִמיד, ְלִהּשׁ ה, ְלַאְפׁשֵ ְוִהְבִטיחּו, ֵמַעּתָ

ִרים,  ֻבּגָ ָלִדים ַהּמְ ה, ַלהֹוִרים ְוַלּיְ ּתָ ְתָחה ַמְרָטה ּכִ ָאז ּפָ

ֶהֱעִביָרה:  ְקצֹוַע ׁשֶ ְוָקְרָאה ַלּמִ

ֶלד".  "ִלְלמֹד ִמן ַהּיֶ

ְתָבה ַמְרָטה ַעל ַהּלּוַח: עּור ָהִראׁשֹון, ּכָ ִ ל ַהּשׁ תֹו ׁשֶ ְתִחּלָ ּבִ

ִעים,  ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ֵבית ַהּסֵ "ּבְ

ֶיֶלד, 

ר,  ֵדל, לֹא הֹוֵפְך ִלְמֻבּגָ הּוא ּגָ ׁשֶ ּכְ

ָחתּול,  מֹו ׁשֶ ּכְ

ֵדל, לֹא הֹוֵפְך ְלֶכֶלב.  הּוא ּגָ ׁשֶ ּכְ

ֶיֶלד, 

ֵאר ֲאִפּלּו יֹוֵתר ֶיֶלד,  ָ ֵדל, ָיכֹול ְלִהּשׁ הּוא ּגָ ׁשֶ ּכְ

לּוי ַרק ּבֹו,  ֶזה ּתָ

ּלֹו."  ָרצֹון ׁשֶ ּבָ
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ָלִדים.  ֶרְך ֵעיֵני ַהּיְ ִים, ְוִלְראֹות ֶאת ָהעֹוָלם ּדֶ ְרּכַ ָדה אֹוָתם ַמְרָטה, ְלכֹוֵפף ֶאת ַהּבִ ִני ִלּמְ ֵ עּור ַהּשׁ ִ ּשׁ ּבַ

י ֵהם ָלְמדּו ָלעּוף.  ִליׁשִ ְ עּור ַהּשׁ ִ ּשׁ ּבַ

יטֹות(.  ִ ּתֹות אֹוָתן, ָהְיָתה ַאַחת ַהּשׁ כֹוס ְוִלׁשְ ָך ּבְ ּלְ ָמעֹות ׁשֶ ְכֵאִבים )ֶלֱאסֹף ֶאת ַהּדְ ְרִביִעי, ֵאיְך ִנְלָחִמים ּבִ ּבָ

עּור ֶזה, ָהְיָתה חֹוָבה ְלֵהָרֵדם.  ׁשִ ר ִעם ִמְפָלצֹות. ּבְ ַפת ַהֲחלֹומֹות, ְוֵאיְך ְלַדּבֵ י ֵהם ָלְמדּו ֶאת ׂשְ עּור ַהֲחִמיׁשִ ִ ּשׁ ּבַ

ִרים,  ּגּוַע ְמֻבּגָ ּלֹו ְלׁשִ ׁש ּכֻ י, ֻהְקּדַ ִ ּשׁ ִ עּור ַהּשׁ ִ ַהּשׁ

ְלדּוִתי.  ִמיד, ַעל ַהִחּיּוְך ַהּיַ מֹר ּתָ ים, ְוֵאיְך ִלׁשְ ִביִעי, ֵאיְך לֹא ְלֵהָהֵפְך ִלְרִציִנּיִ ְ עּור ַהּשׁ ִ ְוַהּשׁ

ָדה אֹוָתם, ֵאיְך  ָלִדים. ָלֵכן ָקְפָצה ַלּסֹוף, ְוִלּמְ ֲעֵמם ֶאת ַהּיְ ְתִחיל ְלׁשַ ִהיא ּתַ ה ַמְרָטה, ׁשֶ ׁשָ ִמיִני, ָחׁשְ ְ עּור ַהּשׁ ִ ּשׁ ּבַ

ֵאר ָלֶנַצח ְיָלִדים.  ָ ְלִהּשׁ

ִתים, ְוֶחְלָקם ֲאִפּלּו ָהיּו ַהּמֹוִרים.  ָלִדים ַהּמֵ ה, ַהּיְ פּו ַהְרּבֵ ּתְ ּתַ ה ִהׁשְ עּור ַהּזֶ ִ ּשׁ ּבַ

ר:  ד ֶאת ָהִעּקָ י ִהיא הֹוֶלֶכת ְלַלּמֵ עּוִרים, ּכִ ִ ֵאר ַעד סֹוף ַהּשׁ ָ ַדאי ָלֶהם ְלִהּשׁ ּכְ ַמְרָטה ִהְבִטיָחה ָלֶהם, ׁשֶ

ָכל ֶיֶלד,  ּלְ ׁשֶ

ּלֹו,  ֵיׁש ֶאת ַהּסֹוד ׁשֶ

ה ְלַאף ֶאָחד.  אֹותֹו הּוא לֹא ְמַגּלֶ ׁשֶ

ַיְלדּוָתם.  ָעְברּו ּבְ נֹות ָהִעּנּוִיים ָהַרּבֹות ׁשֶ ְגַלל ׁשְ ֶהם, ּבִ ּלָ ְכחּו ֶאת ַהּסֹוד ׁשֶ ִרים, ׁשָ ֻבּגָ ָלִדים ַהּמְ ְוֵאיְך ֵהם, ַההֹוִרים ְוַהּיְ

ְכחּו אֹותֹו.  ָבר ׁשָ ֲאִפּלּו ֵהם ּכְ ְפִנים, ׁשֶ ְך ָעמֹק ּבִ ל ּכָ יר ֶאת ַהּסֹוד ּכָ ְרמּו ָלֶהם, ְלַהְסּתִ ִעּנּוִיים ֵאּלּו ּגָ

ִנים ּכֹה ַרּבֹות.  ְכחּו ְלׁשָ ָ ּשׁ ֶהם, ׁשֶ ּלָ ּסֹודֹות ׁשֶ רּו ּבַ ֶבִכי, ְוִנְזּכְ ִרים ּבְ ֻבּגָ ָלִדים ַהּמְ ְרצּו ַההֹוִרים ְוַהּיְ ָאז ּפָ

ֶסם:  ֶהם, ָקָרה ַהּקֶ ּלָ ּסֹוד ׁשֶ ִרים ּבַ ּבֹו ָהיּו ִנְזּכָ אֹותֹו ֶרַגע ִנְפָלא, ׁשֶ ּבְ

ּנּו,  ר, ְואֹור ָקַרן ִמּמֶ ֵ ֵניֶהם ִהְתַיּשׁ עֹור ּפְ

ב ִלְהיֹות ָרָחב ְוִנְפָלא,  ַהִחּיּוְך ׁשָ

ֵעיַנִים.  ד ּבָ ֹוְבבּות ָחַזר ְלַרּצֵ ּוְבַרק ַהּשׁ

ם רֹוִאים!"  "ַאּתֶ

ָקְרָאה ַמְרָטה, 

ים.  ָוה ֶאֶלף ִמּלִ מּוָנה ַאַחת, ׁשָ "ּתְ

בּו ִלְהיֹות ְיָלִדים!"  ֵהם ׁשָ

ָצל.  מֹו ּבָ ָפה אֹוָתם, ּכְ ְרָטה ִקּלְ ּמַ ִרים, ׁשֶ ָהיּו ְמֻבּגָ

ה,  הֹוִריָדה עֹוד ְקִלּפָ

ָכה,  ְועֹוד ַמּסֵ

ּוַבּסֹוף... 

י הּוא ְמַפֵחד.  ּלֹא ִיְראּו אֹותֹו, ּכִ ׁש ׁשֶ ְפִנים, ּוִבּקֵ א ּבִ ִהְתַחּבֵ ַאר ַרק ֶיֶלד ְקַטְנַטן, ׁשֶ ִנׁשְ

ֶלד סֹוֵכְך ִעם ָידֹו ַעל רֹאׁשֹו,  ַהּיֶ

ּוַמְרָטה ָאְמָרה לֹו, 
ְך  ל ּכָ ים ּכָ הּוא לֹא ָצִריְך ָלׂשִ ה ְלַפֵחד, ְוׁשֶ ָלִדים ְוֵאין לֹו ִמּמָ ֶאֶרץ ַהּיְ ֵעת ּבְ הּוא ִנְמָצא ּכָ ֵסֶדר, ׁשֶ ה ּבְ ּזֶ ֵצא, ׁשֶ ּיֵ ׁשֶ

כֹות.  ה ַמּסֵ ַהְרּבֵ
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ְך.  ֶמׁש, ּוְלַחּיֵ ֶ ָניו ַלּשׁ כֹות, ַלְחׂשֹף ֶאת ּפָ ה ַמּסֵ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ א ֵמֲאחֹוֵרי ּכָ ִהְתַחּבֵ ה, ׁשֶ ֶלד ַהּזֶ ְכֵנַע ֶאת ַהּיֶ ֶזה לֹא ָהָיה ַקל ְלׁשַ

ּה,  ָעַבר ּבָ ְלדּות, ְוָכל ֶרַגע ׁשֶ ּכַֹח ֶאת ַהּיַ ָהיּו ְיָלִדים, לֹא ִלׁשְ ׁשֶ עּו ְלַעְצָמם ּכְ ּבְ ִרים, ֵאיְך ִנׁשְ ֻבּגָ רּו ַהּמְ ְוׁשּוב ִנְזּכְ

ְוֵאיְך, 

ְכחּו,  ן ׁשָ ּכֵ

בּוָעָתם,  ׁשְ ּוָבְגדּו ּבִ

ְצִחית.  ָלִדים ַהּנִ בּוַעת ַהּיְ ׁשְ

ל  ִעּנּוִיים, ֲאִפּלּו ׁשֶ ָדה אֹוָתם, ֵאיְך ַלֲעמֹד ּבְ ְרָטה ִלּמְ ּמַ בּו ְלַעְצָמם ּוְלַיְלדּוָתם, ְוַאֲחֵרי ׁשֶ ָ ּשׁ ו, ַאֲחֵרי ׁשֶ ֲאָבל ַעְכׁשָ

ֶהם, ׁשּוב, לֹא ַיְפִקירּו אֹותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד.  ּלָ ִלי ְלַגּלֹות ֶאת ַהּסֹוד ׁשֶ ִנים, ּבְ ִרים ׁשָ ֶעׂשְ

ְלִמיד, ָיכֹול ָהָיה ִלְבחֹר, ִמי הּוא  דֹול, ְוָכל ּתַ ה ּגָ ׁשָ ְרָטה ֲחַדר ַהְלּבָ ִעים, ֵהִקיָמה ּבַ ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ִניָסה ְלֵבית ַהּסֵ ּכְ ּבַ

רֹוֶצה ִלְהיֹות ַהּיֹום: 

ְדָחן,  ְקָדן אֹו ּבַ ְלִמיד ׁשַ ּתַ

ן,  ן אֹו ֻחְצּפָ ְיׁשָ ּבַ

ע אֹו ְרִציִני,  ּגָ ְמׁשֻ

ְלִמיד,  מֹוֶרה אֹו ּתַ

רּויֹות ַרּבֹות.  ְועֹוד ֶאְפׁשָ

ְוָאז, 

מֹות:  ָפִנים ְמַאּיְ ְלִמיד, ְוָצַעק ָעָליו ּבְ ַעס ַהּמֹוֶרה ַעל ַהּתַ ּכָ ׁשֶ ּכְ

ְרִצינּות!" ַעם ֶזה ּבִ "ַהּפַ

ְלִמיד ִלְבחֹר:  ָיכֹול ָהָיה ַהּתַ

חֹוק אֹו ִלְהיֹות ְרִציִני,  ַע ִמּצְ ּקֵ ְלִהְתּפַ

ם אֹו ְלֵהָעֵלב,  ְסָתם ְלִהְתַעּלֵ

ְך.  יד ּתֹוָדה, ּוְלַחּיֵ אֹו ֲאִפּלּו ְלַהּגִ

ל,  ְלָמׁשָ

ְבָרה ּכֹוס.  ה, ׁשָ ַטּנָ יָנה ַהּקְ יּפִ ַעם ּפִ ּפַ

ַהּמֹוֶרה ָצַעק ָעֶליָה, 

ם.  ּלֵ ֶבת ְלׁשַ ִהיא ַחּיֶ ַמן ׁשֹוֶבֶרת, ְוׁשֶ ל ַהּזְ ִהיא ּכָ ׁשֶ

יָבה,  יָנה ֵהׁשִ יּפִ ּפִ

יֹום,  הּו ֶאָחד ּבְ ֶ ּבֹר, ְלָפחֹות ַמּשׁ ב ִלׁשְ ל ֶיֶלד, ַחּיָ ּכָ ׁשֶ

ַאֶחֶרת, 

הּוא לֹא ֶיֶלד. 

ֶפר.  ית ַהּסֵ ל ּבֵ ים ׁשֶ ה, ְלֵסֶפר ַהֻחּקִ ִהיא ִמֲהָרה ְוהֹוִסיָפה ֶאת ַהחֹק ַהּזֶ

ד,  ּוִמּיָ

יֹום,  ָבר ֶאָחד ּבְ ל ֶאָחד, ְלָפחֹות ּדָ ּבֹר, ּכָ ְלִמיִדים ִלׁשְ ל ַהּתַ ָהָיה ַעל ּכָ
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ַאֶחֶרת, 

ִרים, ְוַיַהְפכּו ְלמֹוִרים.  בּו ְמֻבּגָ הּוא אֹו ִהיא ֵיָחׁשְ

יַע ֵאָליו.  ְכלּו ְלַהּגִ ּיָ ּיּון ֲהִכי טֹוב ׁשֶ ל, ַעד ַהּצִ ְלִמיִדים ִלְבחֹר, ֵאיֶזה ִצּיּון ֵהם רֹוִצים ְלַקּבֵ ִחיָנה, ָיְכלּו ַהּתַ ּבְ ּבַ

ִמיד ֶאֶפס.  ָלה, ּתָ י ִהיא ִקּבְ ְטּפּוִטית לֹא ָיְכָלה ִלְבחֹר, ּכִ ַרק ּפִ

ָנה ָטעּות.  ַכּוָ ְלִמיִדים ָהיּו ַמְכִניִסים ּבְ ה, ְוַהּתַ ִחיָנה, זֹאת ָהְיָתה ּבּוׁשָ ּבְ ל ֵמָאה ּבַ ְלַקּבֵ

ָאה,  ִעים ְוָחֵמׁש, ָהָיה יֹוֵתר טֹוב ִמּמֵ ׁשְ ל ּתִ ְלַקּבֵ

י ֶזה אֹוֵמר:  ּכִ

ל ֵמָאה,  ּבֵ ּקִ מֹו ִמי ׁשֶ ה יֹוֵדַע ֶאת ַהחֶֹמר, ּכְ ַאּתָ ם, ׁשֶ ּגַ

ל ֶאָחד ָיכֹול ִלְטעֹות. י ּכָ ן ָאָדם, ּכִ ה ּבֶ ַאּתָ ְוַגם, ׁשֶ

ְלִמיִדים:  אֶֹזן ָהָמן ָנַהג לֹוַמר ַלּתַ

ּיּון,"  "לֹא ָחׁשּוב ַהּצִ

ד ָהָיה מֹוִסיף:  ֲאָבל ִמּיָ

ִעים ְוָחֵמׁש, ָוַמְעָלה."   ׁשְ ְהֶיה, ִמּתִ ּיִ ר ׁשֶ "ָהִעּקָ

ׁשּוָבה לֹא ְנכֹוָנה,  ֵאָלה, ְוַתְלִמיד ָעָנה ּתְ ַאל ׁשְ ּמֹוֶרה ׁשָ ׁשֶ ה, ּכְ ּתָ ּכִ ּבַ

ֵאָלה,  ְ אֹל ֶאת ַהּשׁ ָהָיה ַעל ַהּמֹוֶרה ִלׁשְ

ׁשּוָבה ְנכֹוָנה.  ְלִמיד ָעָנה ָעֶליָה ּתְ ַהּתַ ׁשֶ

ָבר.  ְלִמיד, לֹא ַיֲעֶנה ַעל ׁשּום ּדָ ּתַ י לֹא ָיכֹול ִלְהיֹות, ׁשֶ ּכִ

לּו.  ְולֹא ַאַחת, מֹוִרים ִנְכׁשְ

ים, ָהָיה מֹוֶרה ִמְתּפֹוֵצץ,  ְלִעּתִ

ְוצֹוֵעק, 

הּו ַעל ְיָלִדים,  ֶ ב ְלַצּוֹות ַמּשׁ הּוא ַחּיָ ׁשֶ

ה.  ָלָגן ַהּזֶ ה ְזַמן ָיכֹול מֹוֶרה, ִלְסּבֹל ֶאת ַהּבָ ְוַכּמָ

ָאז, 

תֹו,  ֻקּדָ אּו ֶאת ּפְ ַמּלְ ּיְ ֵדי ׁשֶ ים, ּכְ ין ּכֹה עֹוׂשִ ֵהם ּבֵ הּו, ׁשֶ ֶ ָלִדים, ְלַצּוֹות ֲעֵליֶהם, ַלֲעׂשֹות ַמּשׁ ִצּוּו ָעָליו ַהּיְ

ים.  ם ְמֻרּצִ ּלָ ְוָכְך ָיְצאּו ּכֻ

ל,  ְלָמׁשָ

ה ַאַחד ַהּמֹוִרים, ִלְמצֹץ מֹוֵצץ.  ְרָטה, ִצּוָ ַעל ּבַ

ּומֹוֶרה ַאֵחר, 

נּוִני, ִליׁשֹן.  ה ַעל ַיׁשְ ִצּוָ

ְלִמיד:  ִעים, ָהָיה ָחׁשּוב ִלְהיֹות ַהּתַ ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ֵבית ַהּסֵ ּבְ

ֲהִכי טֹוב, 
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אֹו ֲהִכי ַרע, 

ינֹוִני. אֹו ֲהִכי ּבֵ

ב טֹוב.  ם ֶנְחׁשַ ָהַאֲחרֹון, ּגַ

ֲהִכי ָחׁשּוב ָהָיה, ִלְהיֹות ֲהִכי. 

ֶעֶצם, ָהָיה ֲהִכי.  ְלִמיד, ּבְ ְוָכל ּתַ

נֹוִני,  ַמּתָ

נֹוִני,  ָהָיה ֲהִכי ַמּתָ

ָלָגָנה,  ּוּבָ

ָלָגָנה,  ָהְיָתה ֲהִכי ּבָ

ם.  ּלָ ְוָכְך ּכֻ

ּלֹא ָיַדע.  ה, ׁשֶ ּתָ ּכִ ִחיִדי ּבַ ְלִמיד, ַהּיְ ׁש ֶאת ַהּתַ אֶֹזן ָהָמן ָאַהב ְלַבּיֵ

ּלֹא ֵמִבין.  ִחיִדי ׁשֶ הּוא ַהּיְ ִמיד, ׁשֶ ב ּתָ ְלִמיִדים, ָחׁשַ ל ֶאָחד ֵמַהּתַ ּכָ

ּלֹא ֵמִבין.  ִחיִדי ׁשֶ הּוא ַהּיְ הּוא יֹוֵדַע, ׁשֶ אֶֹזן, ׁשֶ ֶקט, ּבָ ׁשֶ ׁש ֵאָליו, ְואֹוֵמר לֹו ּבְ ָאז, ָהָיה אֶֹזן ָהָמן ִנּגָ

ְלִמיד ָהָיה ַמְחִויר ּוַמֲאִדים,  ַהּתַ

אֹו ַמֲאִדים ּוַמְחִויר.

ַמְרָטה ִהְכִריָזה, 

ָרס,  יַע לֹו ּפְ ּלֹא ֵמִבין, ַמּגִ ה ׁשֶ ּתָ ּכִ ִחיִדי ּבַ ְלִמיד ַהּיְ ַהּתַ ׁשֶ

ֻיָחד,  ִחיִדי ְוַהּמְ י הּוא ַהּיְ ּכִ

ַטח,    ִבין ּבֶ ּמֵ ׁשֶ

הּו ַאֵחר.  ֶ ַמּשׁ

ה.  ֻיָחד ַהּזֶ ְלִמיד ַהּמְ ֵהִבין ַהּתַ ו, ֶאת ָמה ׁשֶ ְלִמיִדים, ָהיּו ְצִריִכים ִלְלמֹד ַעְכׁשָ ְוָכל ַהּתַ

יָעה,  ּלֹא ְמִביָנה, ִהְצּבִ ִחיָדה ׁשֶ ִהיא ַהּיְ ה, ׁשֶ ָחׁשָ ַעם, ִהְתרֹוְמָמה ִלְכלּוִכית, ׁשֶ ּפַ

ְוָצֲעָקה: 

ּלֹא ְמִביָנה,  ִחיָדה ׁשֶ "ֲאִני ַהּיְ

ָרס!"  יַע ִלי ּפְ ַמּגִ

ְיָלה,  ל ַיְלֵדי ַהּלַ ד, ָקמּו ַאֲחֶריָה ּכָ ִמּיָ

ְוָצֲעקּו: 

ִעים!  ּבָ לּום, ֲאַנְחנּו ִנׁשְ ם ֲאַנְחנּו לֹא ֵהַבּנּו ּכְ "ּגַ

יד ֶאת ֶזה."  ַחְדנּו ְלַהּגִ ַרק ּפָ

ִמיד ַהחֹק ָהָיה:  ֲאָבל ּתָ

ּלֹא ֵמִבין,  ִחיד ׁשֶ הּוא ַהּיָ ֶזה, ׁשֶ הֹוָדה ִראׁשֹון, ּבְ ה ׁשֶ ּזֶ ׁשֶ

הּוא, ְוַרק הּוא, 

ָרס.  ּפְ ָזָכה ּבַ
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ָראּו אֹוָתּה:  ִבים ַלְחּתֹם, ׁשֶ ּיֹוָמן, ְוַההֹוִרים ָהיּו ַחּיָ ְלִמיד ֶהָעָרה ּבַ ל ּתַ ים, ִקּבֵ ְלִעּתִ

עּור,"  ִ ּשׁ ָרה ּבַ ּבְ ְטּפּוִטית ּדִ "ּפִ

עּור,"  ִ ּשׁ ם ּבַ נּוִני ִנְרּדַ "ַיׁשְ

רֹות ְמֻלְכָלכֹות,"  ֶפר ִעם ַמְחּבָ יָעה ְלֵבית ַהּסֵ "ִלְכלּוִכית ׁשּוב ִהּגִ

ֵאּלּו ֶהָערֹות.  ְוַכּיֹוֵצא ּבְ

ָלִדים.  ין ַהּיְ ַהֶהָערֹות, ִנְסֲחרּו ְוֻהְחְלפּו ּבֵ

ל,  ְלָמׁשָ

ֻחּלֹות.  ִים ּכְ ּתַ ָוה, ׁשְ ה, ָהְיָתה ׁשָ ֶהָעָרה ַאַחת ֲאֻדּמָ

ר ִלְמחֹק.  י אֹוָתן ֶאְפׁשָ רֹון, ּכִ ִעּפָ י ֶהָערֹות ּבְ ּתֵ ָוה, ׁשְ ה, ָהְיָתה ׁשָ ֻחּלָ ְוַאַחת ּכְ

ה.  ּטָ ּלֹו, ְוָתָלה אֹוָתּה ְלַרֲאָוה, ֵמַעל ַהּמִ ה ׁשֶ ר ֶאת ַהֶהָעָרה ָהֲאֻדּמָ נּוִני, ִמְסּגֵ ַיׁשְ

ַחק ְקָלִפים.  ָלִדים ְלִמׂשְ רּו, ָהְפכּו אֹוָתן ַהּיְ ָהְלכּו ַהֶהָערֹות ְוִהְצַטּבְ ׁשֶ ּכְ

עּור",  ִ ּשׁ ים ּבַ ּקִ ִני, ׁשּוב ָזַלל ַמְמּתַ ּקַ "ַמְמּתַ

ָהָיה ְקָלף ָחָזק. 

עּור ִעם מֹוֵצץ",  ִ ל ַהּשׁ ָבה ּכָ ְרָטה, ָיׁשְ "ּבַ

ָהָיה ְקָלף יֹוֵתר ָחָזק. 

ם ְסָדרֹות:  ְוָהיּו ּגַ

ֶצַבע ָאדֹם,  עּור ִעם ַהּמֹוֵצץ ּבְ ִ ל ַהּשׁ ָבה ּכָ ְרָטה, ָיׁשְ ּבַ

ֶצַבע ָסגֹל, עּור ִעם ַהּמֹוֵצץ ּבְ ִ ל ַהּשׁ ָבה ּכָ ְרָטה, ָיׁשְ ּבַ

ֶצַבע ָורֹד,  עּור ִעם ַהּמֹוֵצץ ּבְ ִ ל ַהּשׁ ָבה ּכָ ְרָטה, ָיׁשְ ּוּבַ

ַיַחד ִסְדָרה.   ִהּוּו ּבְ

ּה:  ּלָ יָנה ֶאת ַהּג'ֹוֶקר ׁשֶ יּפִ ְלָפה ּפִ ָ ּשׁ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ

ק",  יָנה, ׁשּוב לֹא ָיְכָלה ְלִהְתַאּפֵ יּפִ "ּפִ

ם.  ּלָ ִהיא ִהְכִניָעה ֶאת ּכֻ

ֶלד ַעל ַהֶהָעָרה.  ּיֶ ִבים ִלְנזֹף ּבַ ָגה ַהֶהָעָרה ִלְפֵני ַההֹוִרים, ֵהם ָהיּו ַחּיָ ֻהּצְ ׁשֶ ּכְ

ָלִלים.  ֵאּלּו ָהיּו ַהּכְ

ִבים לֹוַמר:  ַההֹוִרים, ָהיּו ַחּיָ

"אֹוי ַוֲאבֹוי ְלָך," 

אֹו 

ל עֶֹנׁש,"  ַקּבֵ ָאה ּתְ ַעם ַהּבָ ּפַ "ּבַ

אֹו

בּוַע,"  ִית ְלׁשָ ל ַמֲאַסר ּבַ ה ְמַקּבֵ "ַאּתָ

יׁשּו, ַההֹוִרים ַיְרּגִ ִלי ׁשֶ ִית, ּבְ ק ֵמַהּבַ ֶלד ָהָיה ָצִריְך ְלַנּסֹות, ְלִהְתַחּמֵ י ַהּיֶ ָחק, ּכִ ׂשְ ְך ַלּמִ ֲאָבל ָאז ָהָיה ֶהְמׁשֵ

גּובֹות.   ֵאּלּו ּתְ ְוַכּיֹוֵצא ּבְ
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ִיץ,  ל ַהּקַ ּיּוְכלּו ּכָ ֵדי ׁשֶ ָלִדים, ּכְ ֶאֶרץ ַהּיְ ם זֹאת ָהְיָתה ָמסֶֹרת ּבְ ים, ּגַ ָחִקים ֲחָדׁשִ ָלִדים, ְלַהְמִציא ִמׂשְ ָאִביב, ָנֲהגּו ַהּיְ ּבָ

ָחִקים ְמַעְנְיִנים. ִמׂשְ ֵחק ּבְ ָתו ּוַבחֶֹרף, ְלׂשַ ּסְ ּוִבְמֻיָחד ּבַ

ל.  ַמְעּגָ ִבים ּבְ ְבָכל ֶעֶרב, ָהִיינּו יֹוׁשְ ּכִ

ְלנּו  ִרים ָלֶהם ֵאיְך ִהּצַ ָלִדים, ּוְמַסּפְ ַאר ַהּיְ ל ׁשְ ַהֲעָרָצָתם ׁשֶ ִפים ּבְ ז, ֻמּקָ ְרּכָ ּמֶ ְרָטה ַוֲאִני, ּבַ ְיָלה, ַמְרָטה, ּבַ ַיְלֵדי ַהּלַ

ה,  ַעל ּפֶ ָבר ּבְ ָלִדים ָיְדעּו ּכְ ַהּיְ ְלָעה ֶאת אֶֹזן ָהָמן, ְועֹוד, ְועֹוד ִסּפּוִרים, ׁשֶ ָלִדים, ְוֵאיְך ֶנְלָיה, ּבָ אֹוָתם, ְוֶאת ֶאֶרץ ַהּיְ

ֲעלּות. ִנימּוס ּוְבִהְתּפַ יב ּבְ יכּו ְלַהְקׁשִ ֲאָבל ִהְמׁשִ

ָרה ָלֶהם ַמְרָטה,  ַעם, ִסּפְ ַהּפַ

ן ִליָלִדים.  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ית ַהּסֵ ַרְחנּו ִמּבֵ ֵאיְך ּבָ

ְרָטה,"  ל ּבַ "ֶזה ָהָיה ָהַרְעיֹון ׁשֶ

ה ַמְרָטה,  יׁשָ ִהְדּגִ

ֵחק ֶאת ָהֱאֶמת,  "ְלׂשַ

ָחק.  ִאּלּו ֶזה ַרק ִמׂשְ ּכְ

ָאַמְרנּו, 

ַנֵהל ַהּטֹוב,  ְחֵרר ֶאת ַהּמְ ֲאַנְחנּו הֹוְלִכים ְלׁשַ ׁשֶ

ּוֶבֱאֶמת, 

ְחֵרר אֹותֹו."  ָהַלְכנּו ְלׁשַ

ִריָחה,  ֵחק ֶאת ַהּבְ יָעה ַמְרָטה, ְלׂשַ ָאז, ִהּצִ

ָעִמים.  ה ּפְ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ה, ּכָ ָחק ַהּזֶ ׂשְ ּמִ ַחְקנּו ּבַ ָבר ׂשִ י ּכְ ק, ּכִ ֲאָבל ְלַאף ֶאָחד לֹא ָהָיה ֵחׁשֶ

ֵחק:  ְרָטה ְלׂשַ יָעה ּבַ ָאז, ִהּצִ

ְיָתה.  ִעים ַהּבַ ְעּגְ ֲאַנְחנּו ִמְתּגַ ׁשֶ

ַתְקנּו.  נּו ׁשָ ּלָ ָחק, ֲאָבל ּכֻ ָעה ְלִמׂשְ זֹאת ָהְיָתה ַרק ַהּצָ

ְרָטה,  ּבַ ָיַדְענּו ׁשֶ

ֶחֶקת ֶאת ָהֱאֶמת. ׁשּוב ְמׂשַ
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ְיָתה ַהֲחָזָרה ַהּבַ

ֶקט.  ָהָיה ׁשֶ

ר.  ּבֵ ַאף ֶאָחד לֹא ּדִ

נּו.  ֲערֹות רֹאׁשֵ ָלִדים ִרֵחף ֵמָעֵלינּו, ּוָפַרע ֶאת ׂשַ ל ֶאֶרץ ַהּיְ ב רּוַח ַקל ְוצֹוֵנן ׁשֶ ַ ַמּשׁ

ז.  ְרּכָ ּמֶ ָבה ּבַ ְרָטה ָיׁשְ ּבַ

הֹוֶלֶכת ָלמּות.  א ְזֵקָנה ׁשֶ ִאּמָ ְפנּו אֹוָתּה, ּכְ ְיָלה ִהּקַ ַמְרָטה, ֲאִני ְוַיְלֵדי ַהּלַ

ִרים.  ַעם ְמֻבּגָ ָהיּו ּפַ ָלִדים, ׁשֶ ל ַהּיְ יפּו ּכָ אֹוָתנּו ִהּקִ

ֶקט.  ְוׁשּוב ָהָיה ׁשֶ

נּו,"  בֹואּו ִאּתָ "ּתָ

ב.  ּצָ יל ֶאת ַהּמַ ֵדי ְלַהּצִ ְיָלה, ּכְ יָעה ַמְרָטה ְלַיְלֵדי ַהּלַ ִהּצִ

ִית,  ּבַ ר ָלֶכם ָמקֹום ֶאְצֵלנּו ּבַ נּו, ּוְנַסּדֵ ּלָ ר ִעם ַההֹוִרים ׁשֶ נּו, ַוֲאַנְחנּו ְנַדּבֵ בֹואּו ִאּתָ ן, ּתָ "ּכֵ

א?!"  ָנכֹון ַאּבָ

י.  ִהְצַטְמַרְרּתִ

א?!"  "ֲאִני ַאּבָ

ן, ֶזה ָנכֹון...    ּכֵ

ְך רֹוֶצה ִלְהיֹות עֹוד ְקָצת ֶיֶלד.  ל ּכָ ֲאִני ּכָ ׁשֶ ו, ּכְ ְוָקא ַעְכׁשָ ה ּדַ ֲאָבל ָלּמָ

ְרָטה,"  ּבֶֹקר, ִעם ַמְרָטה ּוּבַ ְרֶמל, ּבַ ַעל ַהּכַ ֶפר ׁשֶ "ְוֵתְלכּו ְלֵבית ַהּסֵ

יִתי ְלעֹוֵדד אֹוָתם.  ִנּסִ

ַטח ִיְהיּו  ן ִליָלִדים, ֲאָבל ּבֶ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ִעים, ְואּוַלי ּדֹוֶמה יֹוֵתר ְלֵבית ַהּסֵ ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ית ַהּסֵ מֹו ּבֵ ה לֹא ּכְ ּזֶ "ָנכֹון ׁשֶ

ְתָקאֹות ֲחָדׁשֹות."  ם ַהְרּפַ ָלֶכם ׁשָ

ְתָקה.  ְרָטה ׁשָ ּבַ

ֵרד.  ִהיא ָיְדָעה ְלִהּפָ

ַעם ֲאִפּלּו ָאְמָרה: "ָאז ֲאִני ֶאְהֶיה ֲעצּוָבה, ָאז ָמה."   ּפַ

יד ֶאת ֶזה.  ְיָלה ְלַהּגִ ו, ִהיא ָנְתָנה ְלַיְלֵדי ַהּלַ ַעְכׁשָ

ׁש.  ֵרָדה ִנְרּגָ אּו ְנאּום ּפְ ֶדר, ְוָנׂשְ ֱאֶמת ָקמּו, ֶאָחד-ֶאָחד, ְלִפי ַהּסֵ ְוֵהם ּבֶ
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נּו,  ר ֵאיֶזה ֶנֱהָדר ָהָיה ִאּתָ ַדם לֹו, ּוְלַסּפֵ ּקָ דֹולֹות ֵמֲחֵברֹו ׁשֶ חֹות ּגְ ּבָ ה לֹוַמר ַמְחָמאֹות ְוִתׁשְ ְיָלה, ִנּסָ ְלֵדי ַהּלַ ל ֶאָחד ִמּיַ ּכָ

ֲעֵמם.  ָבר ִהְתִחיל ְלׁשַ בֹוהֹות, ֲאָבל ָלנּו, ֶזה ּכְ ים ּגְ יק ִמּלִ ֲארּו ַמְסּפִ ָבר לֹא ִנׁשְ ָהְיָתה ַאֲחרֹוָנה, ּכְ ִפְטּפּוִטית, ׁשֶ ּלְ ַעד ׁשֶ

ֵהם לֹא ְיכֹוִלים ַלֲעבֹר ְלֶאֶרץ ַאֶחֶרת,  ְיָלה ָאְמרּו, ׁשֶ ַיְלֵדי ַהּלַ

יעּו ְלָכאן.  ּגִ ּיַ ים ׁשֶ ָלִדים ַהֲחָדׁשִ ל ֶאת ַהּיְ ָלִדים, ּוְלַקּבֵ ֶאֶרץ ַהּיְ ֵאר ּבְ ָ ִבים ְלִהּשׁ ֵהם ַחּיָ

מֹו  ֶהם, ּכְ ּלָ ד ִעם ָהֵעיַנִים ָהֲעצּובֹות ׁשֶ ּצַ ׁשּוט ָעְמדּו ּבַ ֵרָדה, ֵהם ּפָ אּו ׁשּום ְנאּום ּפְ ד ְולֹא ָנׂשְ ּצַ ִתים ָעְמדּו ּבַ ָלִדים ַהּמֵ ַהּיְ

ִמיד.  ָעְמדּו ּתָ ׁשֶ

ָכל ֶרַגע, ִנְפָרִדים.  ִמיד, ּבְ ִתים, ֵהם ּתָ ָלִדים ַהּמֵ ַהּיְ י ׁשֶ ו ֵהַבְנּתִ ַעְכׁשָ

ר,"  "ָנבֹוא ְלַבּקֵ

ִהְבִטיָחה ַמְרָטה, 

ר ֶאְתֶכם."  דֹול, ָנבֹוא ְלַבּקֵ חֶֹפׁש ַהּגָ ָנה, ּבַ ׁשָ ַעם ּבְ "ּפַ

דֹול,  ַמן ֶזה חֶֹפׁש ּגָ ל ַהּזְ "ֲאָבל ֶאְצֵלנּו, ּכָ

 "!? ַכְחּתְ ָבר ׁשָ ּכְ

ֶעֶצב.  נֹוִני ּבְ יב ַמּתָ ֵהׁשִ

ָאִביב,"  ָנה, ּבָ ל ׁשָ "ָאז ָנבֹוא, ּכָ

ְמִהירּות.  ָנה ַמְרָטה ּבִ ּקְ ּתִ

ַמן ָאִביב,"  ל ַהּזְ ִעים, ֵיׁש ּכָ ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ְענּו ְלֵבית ַהּסֵ ִהּגַ "ֵמָאז ׁשֶ

ַמְקֵהָלה.  ְיָלה ּבְ ָענּו ַיְלֵדי ַהּלַ

"ָאז ָנבֹוא, 

ָחק."  ׂשְ ֵחק ֶאת אֹותֹו ַהּמִ ְרֶצה ְלׂשַ ּנִ ָמַתי ׁשֶ

"ֵיׁש! ֵיׁש!" 

ְמָחה.  ׂשִ ְיָלה ּבְ ָקְפצּו ַיְלֵדי ַהּלַ

יקֹות.  ׁשִ יַע ּתֹור ַהִחּבּוִקים ְוַהּנְ ֵעת ִהּגִ ּכָ

ָלִדים,  ַער ֶאֶרץ ַהּיְ ַאל, ִמי ִיְסּגֹר ַאֲחרֹון ֶאת ׁשַ נּוִני ׁשָ ַיׁשְ

ַער.  ַ ׁשּוט עֹוְבִרים ֶאת ַהּשׁ ִלי ׁשּום ִמְבָחִנים, ּפָ ָלִדים ִהיא ּבְ ִניָסה ְלֶאֶרץ ַהּיְ ה, ַהּכְ ָבר ֵמת, ּוֵמַעּתָ י אֶֹזן ָהָמן ּכְ ּכִ

יָעה,  ְרָטה ִהּצִ ּבַ

ַער.  ַ רּו ֶאת ַהּשׁ ְסּגְ ּיִ ִתים, ֵהם ׁשֶ ָלִדים ַהּמֵ ַהּיְ ׁשֶ

ְיָתה.  ֶרְך ַהּבַ ּדֶ ְרֶמל, ּבַ ַמֲעֵלה ַהר ַהּכַ ְרָטה ַוֲאִני ֵנָעֵלם ּבְ ְרָטה, ּבַ ּמַ ׁשֶ לֹום, ּכְ נֹוְפפּו ַאֲחרֹוִנים ְלׁשָ ּיְ ְוֵהם ִיְהיּו ֵאּלּו, ׁשֶ

ְוׁשּוב, 

ְלנּו,  ִהּצַ ִרים ׁשֶ ֻבּגָ ָלִדים ַהּמְ ט ַאֲחרֹון ַעל ַהּיְ ַמּבָ

ז ַהחֹול,  ַאְרּגַ ַעם ּבְ לּו אֹוָתנּו ּפַ ּבְ ּקִ ְיָלה, ׁשֶ ְוַעל ַיְלֵדי ַהּלַ

ְוׁשּוב, 

ׁשּוב ְלָכאן,  ּנָ ַהְבָטָחה ׁשֶ

ָחק.  ׂשְ ֵחק ֶאת אֹותֹו ַהּמִ ְרֶצה ְלׂשַ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ְך  ל ּכָ ּום ָמה, לֹא ּכָ ֲאַנְחנּו, ִמּשׁ ָחק ׁשֶ ִרים, ִמׂשְ ֻבּגָ ָלִדים ַהּמְ ָחק ָחָדׁש ִעם ַהּיְ ָבר ִהְתִחילּו ִמׂשְ ְיָלה ּכְ ֲאָבל ַיְלֵדי ַהּלַ

ְרנּו.  ִהּכַ
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ָלִדים.  ַער ֶאֶרץ ַהּיְ ְרִמיִלים, ְוָצַעְדנּו ֶאל ֵעֶבר ׁשַ ֵהַרְמנּו ֶאת ַהּתַ

ק ָלנּו.  ֵ ְתַחּשׁ ּיִ ֵחק ּבֹו, ָמַתי ׁשֶ ׁשּוב ְלׂשַ ּנָ ָחק ָאהּוב, ְויֹוְדִעים ׁשֶ ׂשְ ְפָרִדים ִמּמִ ּנִ ֶדֶרְך ׁשֶ ְפַרְדנּו, ּכְ ּנִ ב ׁשֶ ֲאִני חֹוׁשֵ

ֵרָדה, ְונֹוְפָפה  ד ַלּפְ ּה, ְלִהְתַנּגֵ ּלָ ְסיֹונֹות ָהַאֲחרֹוִנים ׁשֶ ָרה ַעל ַהּנִ נּו, ִוּתְ ּלָ ִנית ִמּכֻ ָהְיָתה יֹוֵתר ַרְגׁשָ ֲאִפּלּו ַמְרָטה, ׁשֶ

לֹום.  ִתים, ְלׁשָ ָלִדים ַהּמֵ ַלּיְ

ָחק  ׂשְ תֹוְך ַהּמִ ו ּבְ לֹום ָהַאֲחרֹון, ְוָהיּו ַעְכׁשָ ָ ִגים ַעל ַהּשׁ ִמיד ָהיּו ְמַדּלְ מּו ֵלב ֵאֵלינּו, ֵהם ּתָ ָבר לֹא ׂשָ ְיָלה, ּכְ ַיְלֵדי ַהּלַ

ֶהם.     ּלָ ׁשֶ

ְיָתה.  ֶקט ַהּבַ ׁשֶ ָצַעְדנּו ּבְ

ַיַער  ְרָטה ּבְ ֶהֱעִניָקה ָלּה ּבַ לּוי ַהּמֹוֵצץ, ׁשֶ ת אֶֹזן ָהָמן, ְוַעל קֹוָלָרּה ּתָ ּבַ ַגֲאָוה ֶאת ּבֻ ִפיָה ּבְ את ּבְ ֶנְלָיה ִראׁשֹוָנה, נֹוׂשֵ

ַהּמֹוְצִצים. 

ֶתק,  תֹוכֹו ֵיׁש ּפֶ ּבְ מֹוֵצץ, ׁשֶ

תּוב:  ְוָעָליו ּכָ

ְרד,  "ֶנְלָיה ְגרֹוְזּבָ

ָלִדים".  ֶאֶרץ ַהּיְ

רֹות,  י ַמְזּכָ ּתֵ ָלִדים ִעם ׁשְ ְצָאה ֵמֶאֶרץ ַהּיְ ּיָ ִחיָדה, ׁשֶ ֶנְלָיה, ָהְיָתה ַהּיְ

ה ִזְכרֹונֹות.  יס, ּוְבַהְרּבֵ ּכִ ֶפֶתק ּבַ ְקנּו ּבְ ּפַ ֲאַנְחנּו ִהְסּתַ

יף, ָנכֹון?!"  "ָהָיה ּכֵ

ֵרָדה.  יק ֶאת ַטַעם ַהּפְ ָתה ַמְרָטה ְלַהְמּתִ ִנּסְ

יף,"  ֱאֶמת ּכֵ ן, ָהָיה ּבֶ "ּכֵ

י ַאֲחֶריָה.  ָחַזְרּתִ

ְתָקה.  ְרָטה ׁשָ ַרק ּבַ

ָחק. ׂשְ יף, ְוָלֵתת ִצּיּוִנים ַלּמִ יף, אֹו לֹא ָהָיה ּכֵ יד, ְלַאף ֶאָחד, ִאם ָהָיה ּכֵ ֶבת ְלַהּגִ ִהיא לֹא ָהְיָתה ַחּיֶ

ְיָתה,  ִהְתָקַרְבנּו ַהּבַ ׁשֶ ְרֶמל, ּכְ ַמֲעֵלה ַהר ַהּכַ ּבְ

לֹא ָאַמְרנּו: 

ה."  ִעים ַעל ָהִרְצּפָ ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ֵבית ַהּסֵ ְרּתְ חֹול ּבְ ּזַ ְרָטה, ַאּתְ זֹוֶכֶרת ֵאיְך ּפִ "ּבַ

אֹו: 

ִעים."  ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ֵבית ַהּסֵ ְדּתְ ּבְ ּמַ ּלִ עּוִרים ׁשֶ ִ "ַמְרָטה, ַאּתְ זֹוֶכֶרת ֶאת ַהּשׁ

ֶקט,  ׁשֶ ׁשּוט ָהַלְכנּו ּבְ ּפָ

ר.  ִלי ְלַדּבֵ ּבְ
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י ַלֲעבֹוָדִתי  ֶפר, ַוֲאִני ָחַזְרּתִ ְרָטה ּוַמְרָטה ָחְזרּו ְלֵבית ַהּסֵ ָלִדים. ּבַ ה ַעל ֶאֶרץ ַהּיְ ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ָאז, לֹא ּדִ ּמֵ ב, ׁשֶ ֲאִני חֹוׁשֵ

ָרד.  ׂשְ ּמִ ּבַ

ָלִדים.  ינּו ִלְכּתֹב ֶאת ִסּפּור ֶאֶרץ ַהּיְ יֶהן, ְוִנּסִ ּתֵ י ִעם ׁשְ ְבּתִ ת ֶאָחד, ָיׁשַ ּבָ יֹום ׁשַ ַעם, ּבְ ּפַ

ָלִדים... ַער ֶאֶרץ ַהּיְ ׁשַ ָעַמד ּבְ י ָהָרֶזה, ׁשֶ ּבִ ּדֻ ְרנּו ּבַ ִנְזּכַ

ְרָטה ָאְמָרה ִלי,  ּוּבַ

י ַרע.  ּבִ הּוא ּדֻ ל ֶנְלָיה ָעָליו, ׁשֶ ַעס ׁשֶ ד, ְלִפי ַהּכַ ִהיא ֵהִביָנה ִמּיָ ׁשֶ

ְך,  ְוַאַחר ּכָ

י, ְלִפי ָהאֶֹזן  ּבִ ה ַהּדֻ ּזֶ ד ׁשֶ ן ִליָלִדים, ִזֲהָתה ִמּיָ ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ֶבת ְלֵבית ַהּסֵ ַרּכֶ ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ּבָ ּפַ ָרֲאָתה ֶאת אֶֹזן ָהָמן, ּבַ ׁשֶ ּכְ

דֹוָלה, ְועֹוד ִסיָמִנים.  ַהּגְ

ּוַמְרָטה ִהְצָטְרָפה ֵאֶליָה ְוָאְמָרה, 

ן,  ּכֵ ׁשֶ

ִרים, ֶזה אֶֹזן ָהָמן.  ֻבּגָ ַער ִעיר ַהּמְ ׁשַ ְך ּבְ ָלִדים, ְוַאַחר ּכָ ַער ֶאֶרץ ַהּיְ ׁשַ י ּבְ ּבִ ַהּדֻ ַמן, ׁשֶ ל ַהּזְ רּור ָלּה, ּכָ ֶזה ָהָיה ּבָ

"ֲאִני," 

הֹוֵדיִתי, 

י."  ּבִ ל ַהּדֻ ת ׁשֶ ְחּפֹׂשֶ ּלֹו, ּומֹוִריד ֶאת ַהּתַ ֶבת ָהרּוחֹות ׁשֶ ֶמְרּכֶ ָרִאינּו אֹותֹו יֹוֵרד ֵאֵלינּו ּבְ ׁשֶ ּסֹוף, ּכְ י ֶאת ֶזה ַרק ּבַ "ֵהַבְנּתִ

"ָאז ָמה, 

י טֹוב?!" ּבִ ה, הּוא ּדֻ י ַהּזֶ ּבִ הּוא, ַהּדֻ , ׁשֶ ְבּתָ ִרים ָחׁשַ ֻבּגָ ִעיר ַהּמְ ְלדּות ּבְ ע ַהּיַ ל ַמּסַ ּכָ

ָצֲחָקה ָעַלי ַמְרָטה. 

י.  ּנִ ְרָטה ְמִבינֹות טֹוב ּוַמֵהר ִמּמֶ ְרָטה ּוּבַ ּמַ ָבִרים, ׁשֶ ה ּדְ ׁש ַהְרּבֵ ּיֵ ָלִדים, ׁשֶ ָבר ָרִגיל, ֵמֶאֶרץ ַהּיְ ֲאָבל ֲאִני ָהִייִתי ּכְ

ִמים ָחְלפּו.  ַהּיָ

ָרד,  ׂשְ ּמִ ים, ּבַ ְלִעּתִ

יס,  ד ַלּכִ ָהִייִתי ּדֹוֵחף ֶאת ַהּיָ

עֹוַתי,  ֶאְצּבְ ׁש ּבְ ֵ ְמַמּשׁ

ה ָלחּוׁש  ְמַנּסֶ

ר...  ָטן, ְוִנְזּכָ ֶתק ַהּקָ ֶאת ַהּפֶ

סּו.  ּבְ ַמן ּכֻ ָבר ִמּזְ ָגִדים, ּכְ ַהּבְ ׁשֶ

ֶעֶרב ֶאָחד,  ּבְ

ְרָטה,  י ֶאת ַמְרָטה ׁשֹוֶאֶלת ֶאת ּבַ ַמְעּתִ ׁשָ

ִאם ִהיא זֹוֶכֶרת ֶאת ַהִהְמנֹון, 

ַיַחד,  ְוֵהן ִנּסּו ּבְ

ֵכר.  ְלִהּזָ
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ְרָטה  ְתָנה ָלּה ּבַ ּנָ ה. ֶאת ַהּמֹוֵצץ, ׁשֶ יָבה ְלָכל ִמּלָ לֹון, ַמְקׁשִ ּסָ ֶקט, ּבַ ׁשֶ נּו, ּבְ ו ְלִצּדֵ ֶנְלָיה ְזֵקָנה, ִהיא ׁשֹוֶכֶבת ַעְכׁשָ

תֹוכֹו,  ָהָיה ּבְ ֶתק ׁשֶ ַמן, ְוֶאת ַהּפֶ ְרָקה ִמּזְ ָבר ּפֵ ָנה, ּכְ ַמּתָ ּבְ

ב:  ָעָליו ִנְכּתַ ׁשֶ

ְרד  "ֶנְלָיה ְגרֹוְזּבָ

ָלִדים",  ֶאֶרץ ַהּיְ

ֵאיזֹו ְמֵגָרה, ֲאָבל ִהיא לֹא זֹוֶכֶרת ֵאיפֹה.  ְרָטה ּבְ ְמָרה ּבַ ׁשָ

ְיָתה. ָהִיינּו זֹוְרִקים ָלּה  ָחַזְרנּו ַהּבַ ִפיָה, עֹוד ְזַמן ַרב ְלַאַחר ׁשֶ את ּבְ יָכה ֶנְלָיה ָלׂשֵ ל אֶֹזן ָהָמן, ִהְמׁשִ ה ׁשֶ ּבָ ם ֶאת ַהּבֻ ּגַ

ַגֲאָוה.  יב ָלנּו אֹוָתּה, ּבְ ה, ְוִהיא ָהְיָתה ְמַמֶהֶרת ְלָהׁשִ ּבָ ֶאת ַהּבֻ

ְך  ל ּכָ ּלֹא ּכָ ָבִרים, ׁשֶ ֵני ּדְ ֵלָמה, ׁשְ מֹר ָעֶליָה ׁשְ ם ִלׁשְ ָכל ּכֹוָחּה, ֲאָבל ּגַ ה ּבְ ּבָ ֶצת ִלְנׁשְֹך ֶאת ַהּבֻ ְלָיה ִמְתַאּמֶ ּנֶ רּור, ׁשֶ ָהָיה ּבָ

ַיַחד.  ָהְלכּו ּבְ

ֶרת...  ָטּה ּבֹוֶהה ְוָעצּוב, ִהיא ִנְזּכֶ ּבָ ּמַ ׁשֶ ו, ְלַיד ָהָאח ַהּבֹוֶעֶרת, ּכְ ַעְכׁשָ

ְלָעה ֶאת  ּבָ יָקה, ַאֲחֵרי ׁשֶ יָמה ָלֵתת ָלּה ְנׁשִ י ָזָנב, ְוַרק ִלְכלּוִכית ִהְסּכִ ּכּוׁשֵ ִלּקּוִקים ּוְבִכׁשְ ְיָלה, ּבְ ְלֵדי ַהּלַ ֵאיְך ִנְפְרָדה ִמּיַ

אֶֹזן ָהָמן. 

ָצת ֶנֶעְלָבה.  ּקְ ַסְלָחנּות, ֵאיְך ׁשֶ ֶכת ְלַעְצָמּה ּבְ ְוֶנְלָיה, ְמַחּיֶ

ְך  ל ּכָ ַכח, ֲאָבל ֵהן לֹא ּכָ ָ ּלֹא ִיּשׁ ֵדי ׁשֶ ּפּור, ּכְ ֶבת ְוִלְכּתֹב ֶאת ַהּסִ ְרָטה, ָלׁשֶ י ְלַמְרָטה ּוּבַ ְעּתִ ֲאִני עֹוד ִהּצַ ָעִמים, ׁשֶ ָהיּו ּפְ

ִהְתַלֲהבּו ֵמָהַרְעיֹון. 

ְכּתֹב,"  א, ּתִ ְכּתֹב, ַאּבָ "ּתִ

ֵהן ָאְמרּו, 

"ֲאַנְחנּו ַנֲעזֹר ְלָך." 

ַעם,  ְרָטה ָאְמָרה ּפַ ּבַ ֶפר. ַאף ׁשֶ ל ַהּסֵ ִריָכה ׁשֶ ּלּום מֹוִפיַע ַעל ַהּכְ ַלְסֵטִליָנה, ְוַהּצִ ָלִדים ִמּפְ ל ֶאֶרץ ַהּיְ ִנינּו ֶאת ּכָ ָאז ּבָ

ִרים. ל ְמֻבּגָ ל ְיָלִדים, ְולֹא ִצּלּוִמים אֹו ִצּיּוִרים ׁשֶ ִבים ִלְהיֹות ַרק ִצּיּוִרים ׁשֶ ָלִדים, ַחּיָ ֶאֶרץ ַהּיְ ּבְ ׁשֶ

הּוא. רֹות ָלּה, ֵמֵהיָכן ׁשֶ ּיֹות... ְוֵהן ָהיּו ֻמּכָ ְרּבִ יָטה ַעל ַהּבַ ְרָטה ִנְכְנָסה ְלַחְדָרּה, ִהּבִ ּמַ ָקָרה ׁשֶ

ם.  יַע ְלׁשָ יל, ּוְכָבר לֹא ָזְכָרה, ֵאיְך ִהּגִ ה ֶאת מֹוֵצץ ַהּפִ ּטָ ְרָטה ָמְצָאה ַעל ַהּמִ ּבַ

ל ִלּמּוִדים.  ן ׁשֶ ְוׁשּוב ֵהִקיצּו, ְלבֶֹקר נֹוָסף ּוְמַעְצּבֵ

מּו ְלאֶֹזן ָהָמן ְוַלֲחֵבָריו ַהּמֹוִרים.  ַנֵהל, ְוֵהם ּדָ יָטה ַמְרָטה ַעל ַהּמֹוִרים ְוַהּמְ ֲעמּום ָהֲאֻרּכֹות, ִהּבִ ִ עֹות ַהּשׁ ׁשְ ה, ּבִ ּתָ ּכִ ּבַ

ָפִרים.  ּסְ ָרה ּבַ בֹות ֲאסּורֹות, ְוִצּיְ ַמְחׁשָ ֲחָקה ּבְ ְרָטה ׂשִ ּבַ

ָבר לֹא ִנְבֲהלּו,  יֶהן, ּכְ ּתֵ ֲאָבל ׁשְ

ִחידֹות,  ִלְהיֹות ַהּיְ

ּלֹא יֹוְדעֹות ְולֹא ְמִבינֹות.   ׁשֶ

ְיָלה.  דּו אֹוִתי ַיְלֵדי ַהּלַ ּמְ ּלִ ָחִקים ׁשֶ ׂשְ ּמִ ְפָלצֹות, ּבַ ֵחק ִעם ַהּמִ ָנה, ּוְלׂשַ ֵ יִתי, ְלַתְכֵנן ֶאת ַהֲחלֹומֹות ִלְפֵני ַהּשׁ ֲאִני עֹוד ִנּסִ

ִרים, ַרק ִעם ְיָלִדים.  ֵחק ִעם ְמֻבּגָ אֹות ְלׂשַ ְפָלצֹות לֹא ּבָ ּמִ יִתי, ׁשֶ ּלִ ֲאָבל ָאז, ּגִ
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בֹות ֲאסּורֹות,  ֵחק ִעם ַמְחׁשָ ם ְלׂשַ יִתי ּגַ ִנּסִ

רֹות.  ּום ָמה, ֻמּתָ ן ָהיּו, ִמּשׁ ּלָ ֲאָבל ּכֻ

ן ָנעּול ֵיׁש  י ַלחֹוָמה, ְוָתִהיִתי, ֵאיֶזה ּגַ ְעּתִ ִרים, ִהּגַ ֻבּגָ ִעיר ַהּמְ י ִעם ֶנְלָיה ּבְ ְלּתִ ּיַ ּטִ אֹותֹו ָהֶרַגע, ׁשֶ י, ּבְ ְרּתִ ָאז ִנְזּכַ

ֵמֲאחֹוֶריָה.

ה לֹא ֶיֶלד!"  "ַאּתָ

ֲעָסה ָעַלי.  ּכָ ׁשֶ ְרָטה נֹוֶהֶגת לֹוַמר ִלי, ּכְ ָהְיָתה ּבַ

ן ֶיֶלד!"  ה ּכֵ "ַאּתָ

ְסנּו.  ּיַ ִהְתּפַ ׁשֶ ֶנת, ּכְ ָבה ּוְמַתּקֶ ָהְיָתה ׁשָ

ֲאָלה אֹוִתי,  ֶפר, ִהיא ׁשָ ֵבית ַהּסֵ ְמָדה ִלְכּתֹב ּבְ ּלָ ׁשֶ ְך, ּכְ ַאַחר ּכָ

ֵאיְך ּכֹוְתִבים: 

ה."  "ֲאִני ַיְלּדָ

ֶהְרֵאיִתי ָלּה, 

ּה.  ּלָ יס ׁשֶ ּכִ ֶתק ּבַ ְוִהיא ָטְמָנה ֶאת ַהּפֶ

ַעם ַאֶחֶרת,  ּפַ

ְך יֹוֵרד,  ל ּכָ ה לֹא ּכָ ּזֶ ֵעט, ְוׁשֶ ּה ּבְ ּלָ ת ַעל ָהֶרֶגל ׁשֶ ֶקׁשֶ ה ִהיא ְמַקׁשְ י אֹוָתּה, ָלּמָ ַאְלּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ

י,  יָטה ּבִ ִהיא ִהּבִ

ַכַעס:  ְוָאְמָרה ּבְ

א,  "ַאּבָ

ה?"  ֲאִני ַיְלּדָ ה לֹא יֹוֵדַע ׁשֶ ַאּתָ

י.  ק ֶזה ֶנְגּדִ ֶנׁשֶ ה ּבְ ׁשָ ּמְ ּתַ חֹות ִהׁשְ ַמְרָטה ּפָ

ַעם,  ֲאָבל ּפַ

ִים,  ְרּכַ י ְלכֹוֵפף ֶאת ַהּבִ ַכְחּתִ הּו, ַוֲאִני ׁשָ ֶ ָרְצָתה ְלַהְראֹות ִלי ַמּשׁ ׁשֶ ּכְ

ִהיא ָזְרָקה ִלי, 

ְלָיה ָאְכָלה אֹותֹו עֹוד קֶֹדם,  ּנֶ ָלִדים, ֲאִפּלּו ׁשֶ ָצאנּו ֵמֶאֶרץ ַהּיְ ּיָ ׁשֶ ְכרֹונֹות, ּכְ ן ָמַחק ִלי ֶאת ַהּזִ י ּכֵ ּבִ ָכל זֹאת, ַהּדֻ אּוַלי, ּבְ ׁשֶ

ּלֹא ֵמִבין ְיָלִדים.  ר, ׁשֶ מֹו ְמֻבּגָ ׁש, ִמְתַנֵהג ּכְ י ֲאִני, ַמּמָ ּכִ

י...  ְרּתִ ָאז ִנְזּכַ

ֵצא, ְואּוַלי, ָלֵכן, ֲאִני ָיכֹול  ּנֵ ׁשֶ ְכרֹונֹות, ּכְ ְמַחק ָלנּו ֶאת ַהּזִ ּיִ ָלִדים, ׁשֶ ִניָסה ְלֶאֶרץ ַהּיְ ּכְ ֱאֶמת ִהְבִטיַח ָלנּו, ּבַ י ּבֶ ּבִ ַהּדֻ ׁשֶ

ָלִדים.   ֶאֶרץ ַהּיְ ר, ָמה ָקָרה ּבְ ְלַסּפֵ

ֶהן,  ּלָ מַֹע ֶאת ַהּסֹוד ׁשֶ ִתְקָוה, ִלׁשְ רֹות ְלַעְצָמן, ּבְ ֵהן ָהיּו ְמַדּבְ ׁשֶ ְרָטה, ּכְ ב ֵמֲאחֹוֵרי ַמְרָטה ּוּבַ ּנֵ ַעם, ָהִייִתי ִמְתּגַ י ּפַ ִמּדֵ

י,  ּלִ י ֶאת ַהּסֹוד ׁשֶ ּכִ

ֲאִני, 

י.  ַכְחּתִ ָבר ׁשָ ּכְ

י:  ַמְעּתִ ַעם ׁשָ ּפַ
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ַעת,  ּבַ "ֲאִני ִנׁשְ

ה!"  ֵאר ַיְלּדָ ָ ְלִהּשׁ

ַפַעם ַאֶחֶרת:  ּבְ

"ֲאִני ַמְבִטיָחה, 

ה!"  ּכַֹח ֶאת ָהֶרַגע ַהּזֶ לֹא ִלׁשְ

ִרים.  יַע ְלִגיל ֶעׂשְ ּגִ ּתַ ׁשֶ ְזּכֹר אֹותֹו, ּכְ ּתִ ָעה, ׁשֶ ּבְ יר, ְוִנׁשְ ָתה ֲאִפּלּו ִסיָמן ָקָטן ַעל ַהּקִ ּוַפַעם ַמְרָטה, ָעׂשְ

ָלִדים.  י ִלְכּתֹב ֶאת ִסּפּור ֶאֶרץ ַהּיְ ְבּתִ אֹוָתם ָיִמים, ָיׁשַ ּבְ

ְלָעה ֶאת אֶֹזן ָהָמן,  ְלָיה ּבָ ּנֶ ה לֹא ָיכֹול ִלְהיֹות, ׁשֶ ּזֶ ה, ׁשֶ ׁשָ ַמְרָטה ִהְתַעּקְ

ה,  ְוֻעְבּדָ

ֵעיַנִים.  ׁש ָרָאה ֶאת ֶזה ּבָ ַאף ֶאָחד, לֹא ַמּמָ ׁשֶ

ִהיא ָהְיָתה,  ְגַלל ׁשֶ ֶזה ּבִ

ה,  ם ְרִגיׁשָ ּגַ

ְוַגם ִצְמחֹוִנית. 

ָלִדים,  ה ֶאת סֹוף ִסּפּור ֶאֶרץ ַהּיְ ּנֶ ִאם לֹא ֲאׁשַ ָמה ָעַלי, ׁשֶ ִהיא ֲאִפּלּו ִאּיְ

ְלָכְך, 

אֶֹזן ָהָמן ָהַפְך ְלֶיֶלד,  ׁשֶ

ָלִדים.  אֹוִציא אֹוָתּה ֵמֶאֶרץ ַהּיְ ָאז ׁשֶ

ָסה,  ּיְ ְך ִהְתּפַ ֲאָבל ַאַחר ּכָ

טֹוב.  ֵמר ּבְ ֶזה, לֹא ָיכֹול ְלִהּגָ ע ּכָ ּפּור ַעל ִאיׁש ָרׁשָ ּסִ רּור, ׁשֶ ם ָלּה ָהָיה ּבָ י ּגַ ּכִ

ְגַלל ֶזה.  י ּבִ י טֹוב, ְולֹא אֶֹזן ָהָמן, ְוָרָבה ִאּתִ ּבִ י, ִיְהֶיה ּדֻ ּבִ ַהּדֻ ְרָטה ָרְצָתה, ׁשֶ ּבַ

"ְיָלִדים רֹוִצים סֹוף טֹוב," 

ֲעסּו ָעַלי.  ֵהן ּכָ

י,  ּלִ ׁשֶ ִרים, ּבְ ֻבּגָ מֹו ַהּמְ י, ּכְ ְכּתִ ֲאָבל ֲאִני ִהְמׁשַ

י,  ְוָטַעְנּתִ

ָכה, ֶזה לֹא ָהָיה,  ּכָ ׁשֶ

ר ָלֱאֶמת.   ּקֵ ַוֲאִני, לֹא מּוָכן, ְלׁשַ
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ָלִדים.  ֶאֶרץ ַהּיְ ַעם ּבְ י ּפַ ְרנּו ִמּדֵ ּקַ ִנים ָהִראׁשֹונֹות, עֹוד ּבִ ָ ּשׁ ּבַ

ִתים,  ָלִדים ַהּמֵ ִרים ְוַהּיְ ֻבּגָ ָלִדים ַהּמְ ְיָלה, ַהּיְ ם ֶאת ַיְלֵדי ַהּלַ נּו ׁשָ ַגׁשְ ּפָ

ָלל,  ֶדֶרְך ּכְ ֲאָבל ּבְ

ֶהם.  ּלָ ָחק ׁשֶ ֶאְמַצע ִמׂשְ אנּו ּבְ ּבָ

ָחק.  ׂשְ ּמִ לּו ּבַ ּכְ ְפָסל ְוִהְסּתַ בּו ַעל ַהּסַ ִמיד, ָיׁשְ ִתים, ּתָ ָלִדים ַהּמֵ ַהּיְ

ְרָטה ֶנֶעְלָבה,  ַעם ּבַ ּפַ

בֹוא.  ּיֹוֵתר ִהיא לֹא ּתָ ְיָלה ׁשֶ ְוָצֲעָקה ְלַיְלֵדי ַהּלַ

ֵהם ֶנֶעְצרּו... 

ְלֶרַגע, 

ָחק.  ׂשְ ֶאְמַצע ַהּמִ ּבְ

ָחק,  ֶאְמַצע ִמׂשְ ָבר נֹוָרא, ְלַהְפִסיק ְיָלִדים ּבְ ָתה ּדָ ִהיא ָעׂשְ ְרָטה, ׁשֶ ָאז ֵהִביָנה ּבַ

ד ָאְמָרה:  ְוִהיא ִמּיָ

יכּו."  ְמׁשִ "טֹוב, טֹוב, לֹא נֹוָרא, ּתַ

ָבר ַאף ֶאָחד לֹא ָזַכר.  ְרָטה נֹוְלדּו ְיָלִדים, ְוֶאת ֶנְלָיה, ּכְ א. ְלַמְרָטה ּוּבַ יִתי ַסּבָ ְך ַנֲעׂשֵ ַאַחר ּכָ

ם ָלּה ָקָראנּו ֶנְלָיה.  ּגַ ת ְזֵאב ַאֶחֶרת, ׁשֶ ְלּבַ ֲאָבל ָהְיָתה ָלנּו ּכַ

ל ְיָלִדים.  ִסיכֹולֹוִגית ׁשֶ ַמְרָטה ָהְיָתה ּפְ

ֵעיַנִים.  ָרק ׁשֹוָבִבי ּבָ ֶרְך ֶקַבע, ּבָ ד ָלּה, ּדֶ ם, ִרּצֵ ֲחָקה ִאּתָ ּשִׂ עֹות ָהֲאֻרּכֹות ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ

ְחָקִנית.  ְרָטה ָהְיָתה ׂשַ ּבַ

ִמיד,  ִרים, ּתָ ֻבּגָ ּמְ ְמָדה, ׁשֶ ּלָ ָלִדים, ֵמָאז ׁשֶ ַאר ָלּה ֵמֶאֶרץ ַהּיְ ּה. ֶזה ִנׁשְ ּלָ מּוטֹות ׁשֶ ָחַיִים ַהּקְ ָהָיה ָלּה ֶרַבע ִחּיּוְך ַעל ַהּלְ

ָלִדים.  ּסֹוף, ִנְכָנִעים ַלּיְ ּבַ

ָלִדים, ִלְראֹות ָמה  ֵנס ְלֶרַגע, ְלֶאֶרץ ַהּיְ ּכָ ּנִ י, ׁשֶ ְעּתִ ְרֶמל, ּוִפְתאֹום ִהּצַ ַמֲעֵלה ַהר ַהּכַ נּו ּבְ ּלָ ְסנּו ּכֻ ת ֶאָחד, ִטּפַ ּבָ בֶֹקר ׁשַ ּבְ

ְכָלל.  ם ּבִ ם, ּוִמי עֹוד ַחי ׁשָ ַמע ׁשָ ִנׁשְ

בֹוִהים יֹוֵתר, ּוֻמְסֶוה טֹוב יֹוֵתר.  ף ְצָמִחים ּגְ ו ָהָיה ֻמּקָ ַעְכׁשָ ַער, ׁשֶ ַ ָמָצאנּו ֶאת ַהּשׁ

ְכרּו, ֲאָבל ִלי הּוא ִנְרָאה,  ּזָ י ׁשֶ ּבִ ְרָטה ִנְרָאה, ָקָטן יֹוֵתר ֵמַהּדֻ ַמְרָטה ּוּבַ ּלְ י, ׁשֶ ּבִ ב לֹו ּדֻ ִניָסה, ׁשּוב ִנּצַ ּכְ ֶלא, ּבַ ה ַהּפֶ ְלַמְרּבֵ

אֹותֹו ַהּגֶֹדל.  ּבְ

ְחִזיק אֹוָתּה.  ּנַ י ִהְצַטְמֵרר, ְוָזַעק, ׁשֶ ּבִ יָה ַהַחּדֹות, ְוַהּדֻ ּנֶ ׁשִ ָמה ָעָליו ּבְ ֶנְלָיה, ִאּיְ

ה ָלנּו ִמְבָחִנים.  הּוא ָעׂשָ

ְכָלל.  ָעָיה ּבִ ִלי ּבְ ְרָטה, ִנְכְנסּו ּבְ ל ַמְרָטה ּוּבַ ָלִדים ׁשֶ ַהּיְ

ים.  ְבָחִנים ָהיּו ָקׁשִ ְרָטה ַהּמִ ְלַמְרָטה ּוּבַ

נּו,  כּו ְוִהְתַחּנְ ֵהן ּבָ

ּוַבּסֹוף... 

ֵנס.  י ָנַתן ָלֶהן ְלִהּכָ ּבִ ַהּדֻ

ְמָחה.  ׂשִ ֵנס, ּבְ י ָנַתן ִלי ְלִהּכָ ּבִ ים ְקרֹובֹות, ְוַהּדֻ ה ָלֶלֶכת, ְוָהִייִתי נֹוֵפל ְלִעּתִ י ָהָיה ִלי ָקׁשֶ ַצע, ּכִ ֲאִני ָמָצאִתי ּפֶ
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ְיָלה.  נּו ֶאת ַיְלֵדי ַהּלַ ַגׁשְ ּפָ

ּום ָמה, ֵמעֹוָלם  אֹוָתּה ַיְלֵדיֶהם, ִמּשׁ ה, ׁשֶ ֶרְך ֶקַבע, ְקִריָצה ַקּלָ ֶהם ָנָחה, ּדֶ ּלָ ָבר ְזֵקִנים, ֲאָבל ַעל ָהַעְפַעף ׁשֶ ֵהם ָהיּו ּכְ

לֹא ִהְצִליחּו ִלְקלֹט. 

ָלִדים.  ָהֵרי ֶאֶרץ ַהּיְ ְתָקאֹות, ּבְ ׂשּו ַהְרּפַ ַיְלֵדיֶהם, ׁשֹוְטטּו ְוִחּפְ

*

י.  ֲאִני ַמּתִ

ְרָטה ָהיּו ְזֵקנֹות.  ַמְרָטה ּוּבַ

ָחה.  ּפָ ׁשְ ּמִ ר ַעל ֶהָחֶזה. ֶזה ָעַבר ּבַ ְרּפַ ֶלב, ִעם ּפַ ְלָכל ַאַחת ֵמֶהן, ָהָיה ּכֶ

ָהְיָתה  ּה. ַמְרָטה, ׁשֶ ר ּבָ ָלִדים, ּוְלַבּקֵ ֶהן, ְלֶאֶרץ ַהּיְ ּלָ ָכִדים ׁשֶ ָלִדים ְוַהּנְ ְרָטה, ָלׁשּוב ִעם ַהּיְ יָעה ַמְרָטה ְלּבַ יֹום ֶאָחד, ִהּצִ

ה.  ְכּבֶ ּלֹא ּתִ ית, ׁשֶ ְחּתִ ּפַ ׁשְ ֶחֶלת ַהּמִ ְמָרה ַעל ַהּגַ כֹוָרה, ׁשָ ַהּבְ

ל ַוֲהִליכֹון.  ֶעְזַרת ַמּקֵ ַעם ּבְ ַמֲעֵלה ָהָהר, ַהּפַ סּו ׁשּוב ּבְ ֵהן ִטּפְ

ׁש ַפְספּוס.  ַעם ִנְרָאה ָלֶהן, ַמּמָ ַהּפַ י, ׁשֶ ּבִ ב לֹו ּדֻ ִניָסה, ִנּצַ ּכְ ּבַ

ֲאלּו אֹותֹו:  ֵהן ׁשָ

"ֶיֶלד, 

ה?"  ה ַאּתָ ּמָ ן ּכַ ּבֶ

ַער.  ַ ם ֶאת ַהּשׁ ה, ּוָפַתח ְלֻכּלָ ֵקנֹות ָהֵאּלּו, ֵהִסיר ּכֹוָבעֹו ִלְכבֹוָדן, ַקד ָלֶהן ִקּדָ י ַהּזְ ּתֵ ְ י ִנְבַהל ִמּשׁ ּבִ ַהּדֻ

ֶלב,"  ְחִזיקּו ֶאת ַהּכֶ "ַרק ּתַ

ן.  ִהְתַחּנֵ

ֶלב ָחָזק.  ְרָטה, ֶהְחִזיקּו ֶאת ַהּכֶ ל ַמְרָטה ּוּבַ ָכִדים ׁשֶ ַהּנְ

ָלִדים.  ֶאֶרץ ַהּיְ לּו ּבְ ְרָטה, ַיְלֵדיֶהן ְוֶנְכֵדיֶהן, ִטּיְ ַמְרָטה ּוּבַ

ֲעבְֹרָנה ִמן ָהעֹוָלם.  ֵהן ּתַ ָלִדים, ִלְפֵני ׁשֶ ֶאֶרץ ַהּיְ ֶהן ּבְ ּלָ ּיּול ָהַאֲחרֹון ׁשֶ אי, ַהּטִ ה, ָקרֹוב ְלַוּדַ ּזֶ ְרָטה ָאְמרּו, ׁשֶ ַמְרָטה ּוּבַ

ֲארּו,  ֶהם, ֲאָבל ֵהם ִנׁשְ ּלָ ֶ נּו. לֹא ָהיּו ָלֶהם ְיָלִדים ִמּשׁ ּקְ ְכָלל לֹא ִהְזּדַ ֵהם ּבִ ִתים, ְוָראּו, ׁשֶ ָלִדים ַהּמֵ רּו ֶאת ַהּיְ ּקְ ֵהן ּבִ

יל.  אֹותֹו ַהּגִ ּבְ

י  מְֹתָנה, ּכִ ֵהן ּתָ ִתים, ַאֲחֵרי ׁשֶ ָלִדים ַהּמֵ ר ֶאת ַהּיְ ֶהן ָלבֹוא ּוְלַבּקֵ ּלָ ָלִדים ׁשֶ ֵהן יֹאְמרּו ַלּיְ ְרָטה ָאְמרּו, ׁשֶ ַמְרָטה ּוּבַ

ב ִלְדאֹג ָלֶהם.  הּו, ַחּיָ ִמיׁשֶ

קֹומֹות:  ָכל ַהּמְ רּו ּבְ ּקְ ֵהן ּבִ

ז ַהחֹול,  ַאְרּגַ ּבְ

ן ִליָלִדים,  ַעְצּבֵ ֶפר ַהּמְ ּוְבֵבית ַהּסֵ

ָעָרה,  ּוַבּמְ

ם, ְלאֶֹזן ָהָמן.  אּו ׁשָ ַעם ִהְתַחּבְ ּפַ ׁשֶ

ִאים.  ְתַחּבְ ּמִ ם, ְיָלִדים ֲאֵחִרים ׁשֶ ֵהן ָמְצאּו ׁשָ
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ֲאלּו אֹוָתם,  ֵהן ׁשָ

ִאים,  ְלִמי ֵהם ִמְתַחּבְ

ֵהן לֹא יֹוְדעֹות.  אּו, ׁשֶ ּלְ ָלִדים ִהְתּפַ ְוַהּיְ

ְרָטה ֶאת ַהּמֹוְצִצים,  ָפה ּבַ ם, ִלּטְ ַיַער ַהּמֹוְצִצים, ׁשָ ים, ְוָטֲעמּו ְטִעימֹות ַאֲחרֹונֹות. ְוַגם ּבְ ּקִ ְמּתַ ֵעֶמק ַהּמַ ֵהן ָעְברּו ּבְ

ּנּוי.  ָבר, ְללֹא ׁשִ ִרים, ַהּכֹל ָהָיה אֹותֹו ּדָ ֻבּגָ דֹול ּוְבִעיר ַהּמְ ֲעמּום ַהּגָ ִ ר ַהּשׁ לֹום. ּוְבִמְדּבַ ְוָאְמָרה ָלֶהם ׁשָ

*

ֶהן ְקָצת יֹוֵתר ְצִעיִרים,  ּלָ ָכִדים ׁשֶ ָבר ָהיּו ְזֵקִנים, ְוַהּנְ ַמן, ַיְלֵדיֶהן ּכְ ְרָטה ּוַמְרָטה ֵמתּו ִמּזְ ּבַ

ֲאָרה.  ִמיד ִנׁשְ ָלִדים, ּתָ ֲאָבל ֶאֶרץ ַהּיְ
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ָלִדים: ְרָטה ָזְכרּו ֶאת ֶאֶרץ ַהּיְ ָכה ַמְרָטה ּוּבַ ּכָ

ָלִדים ִניָסה ְלֶאֶרץ ַהּיְ ַהּכְ

ל אֶֹזן ָהָמן ֶבת ָהרּוחֹות ׁשֶ ֶמְרּכֶ



ִרים ֻבּגָ ִעיר ַהּמְ

ִעים ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ית ַהּסֵ ּבֵ



ְרָטה הֹוֶלֶכת ִראׁשֹוָנה ִעם מֹוֵצץ  ִתים. ּבַ ָלִדים ַהּמֵ ע ְלֶאֶרץ ַהּיְ ּסָ ַהּמַ

ִתים  ָלִדים ַהּמֵ ַהּיְ



ִעים ּגָ ים ְמׁשֻ ֶפר ַחּיִ ית ַהּסֵ ּבֵ



ִריָחתֹו ְמלֹוא ּפְ חִֹרים... ְוַאֲחֵרינּו ָצַעד ָהָאִביב ּבִ לּוִיים ֲעָנִנים ׁשְ ִרים ָהיּו ּתְ ֻבּגָ ֵמַעל ִעיר ַהּמְ

ְיָתה ַהֲחָזָרה ַהּבַ


