
ת ֶקׁשֶ יָצה ְמֻקׁשְ תּבֵ ֶקׁשֶ יָצה ְמֻקׁשְ ּבֵ
ץ י ּכָ ץֶאְסּתִ י ּכָ ֶאְסּתִ
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ֶרק 11 ֶרק ּפֶ ּפֶ

ה יָצה ַאַחת ְסֻגּלָ הּבֵ יָצה ַאַחת ְסֻגּלָ ּבֵ

ל  ׁשֶ ֵריַח  ֲעַדִין ָעַמד  ח  ְטּבָ ּוַבּמִ ל רּוַח,  ׁשֶ רּוִרים  ּפֵ ר  ּזֵ ּפִ ן  ְזּגָ ַהּמַ
ֳהַרִים.  ְקִציצֹות ֵמֲארּוַחת ַהּצָ

ּיֹור  ַהּכִ ֶאל  ּוָפְזָלה  ָטעּות,  ּבְ קֹול,  ּבְ י  ִמּדַ י,  ִלּבִ ָאְמָרה  "פּוי", 
דֹוָלה  ף ּגְ ה ַמְזֵלגֹות, ּכַ ָ חֹות, ֲחִמּשׁ ְכבּו ָחֵמׁש ַצּלָ ּיֹור ׁשָ ּכִ ִרי. ּבַ ׂשָ ַהּבְ
ֵמן ִזְמֵזם  ה. ְזבּוב ׁשָ ַמּטָ חֹר ִמּלְ ָהָיה ָאפֹר ְלַמְעָלה ְוׁשָ ְוִסיר ֶאָחד ׁשֶ

ֲהָנָאה.  ם ְלַעְצמֹו ּבַ ׁשָ

הּו  ֶ ׂש ְלַעְצמֹו ַמּשׁ יא ְוִחּפֵ ְקּפִ ַתח ֶאת ַהּמַ ּפָ ִדי ׁשֶ ו?" ּגָ "ָמה ַעְכׁשָ
טֹון  ּבְ הּוא קֹוֵרא, ָחַזר ַאֲחֶריָה  ְזַמן ׁשֶ ּבִ ִביל ֶלֱאכֹל  ׁשְ ּבִ ְוַקר  ָקָטן 

ֵעת, ֲאחֹוִתי?" ן. "ַמה ּלֹא ַמְתִאים ָלְך ּכָ ְמַעְצּבֵ
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ָלּה  ֵהִכיָנה  ָטן,  ַהּקָ ַרְפַרף  ְ ַהּשׁ ֶאת  ְרָרה  ּגָ ֵתף,  ּכָ ָכה  ָמׁשְ י  ִלּבִ
ַהחֹר  ֶרְך  ּדֶ א  ִאּמָ ל  ׁשֶ יָנר  ַהּסִ ֶאל  ְוִנְכְנָסה  ן,  ְמֻסּבָ ָאדֹם  ְסקֹוְטׁש 

ל ָהֹראׁש. ׁשֶ

ִדי,  ּגָ ְתַנִים, ַמְצִחיָקה", ֶזה ׁשּוב ָהָיה  ּמָ ר ּבַ ׁשֶ ִחי ֶאת ַהּקֶ ְפּתְ "ּתִ
ֲאִני ֶאֱעֹזר ָלְך?" "רֹוָצה ׁשֶ

ר  ְוָהִעּקָ ָכה,  ּכָ ֵסֶדר  ּבְ ַהּכֹל  ּיֹור.  ַהּכִ ֶאל  ִהְסּתֹוְבָבה  י  ִלּבִ לֹא. 
ֶאת  אן  ּכָ ֹטף  ִלׁשְ ָצִריְך  ֶרת.  ּדֶ ִמְסּתַ ִהיא  ָעֶליָה.  ָבר  ּכְ יָנר  ַהּסִ ׁשֶ

ה.  ִלים ָהֵאּלֶ ַהּכֵ

ֶאת  ְזִהירּות  ּבִ ָנה  ְוִסּבְ ֶקט  ׁשֶ ּבְ ְלַעְצָמּה  ַעם  ַהּפַ ָבה  ָחׁשְ 'פּוי', 
ָהְיָתה  ִהיא  י  ּכִ ּלֹו,  ׁשֶ ַחת  ּלַ ַהּצַ ּזֹאת  ׁשֶ ָראּו  יֹוִסי.  ל  ׁשֶ ַחת  ּלַ ַהּצַ
אן  ּכָ ׁשֹוְטִפים  לֹא  ה  'ָלּמָ ָאדֹם.  ֶקְטׁשֹוּפ  ּבְ ּנֹות  ַהּפִ ָכל  ּבְ ְמרּוָחה 
ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ים  ּתִ ּבָ ה  ַהְרּבֵ ֵיׁש  ָצֳהַרִים?  סֹוף ֲארּוַחת  ּבְ ד  ִמּיָ ִלים  ּכֵ
ֶעֶרב  ַלֲארּוַחת  ִאים  ּבָ ּלֹא  ׁשֶ ר  ָהִעּקָ הּו,  ֶ ַמּשׁ אֹו  ְקבּוָעה  ּתֹוָרנּות 
ִבים  ּוְמַעְרּבְ ָצֳהָרִים,  ֲארּוַחת  ל  ׁשֶ ֵאִרּיֹות  ְ ַהּשׁ ֲעַדִין  ח  ְטּבָ ּמִ ּבַ ׁשֶ ּכְ

ר ּוִפיֶרה'.  ׂשָ ל ְקִציצֹות ּבָ ל ֲחִביָתה ּוְגִביָנה ִעם ֵריַח ׁשֶ ֵריַח ׁשֶ

ֵהן  ָהֲעבֹוָדה.  ֶאת  ָיֶפה  ָעׂשּו  ָצהֹב  ִלים  ּכֵ ַסּבֹון  ל  ׁשֶ ּבּועֹות 
ֶעְזַרת  חֹר ּבְ ָ יר ַהׁשּ ים, ִקְרְצפּו ֶאת ַהּסִ ָתִמים ָהֲאֻדּמִ ָמֲחקּו ֶאת ַהּכְ

ה יֹוֵתר ַמְזִמין. ֲאִויר ֵריַח ַהְרּבֵ רּו ּבָ ְרַנִים, ּוִפּזְ ּפָ ַהּצִ

יעּו. ְתאֹום ִהּגִ ם ּפִ ּלָ ה, ּכֻ ֻעְבּדָ

ַתח  ּלֹו, ּפָ בּוַע ׁשֶ ינֹוק ָהָיה ָהִראׁשֹון, ָזַחל ֶאל ָהָארֹון ַהּקָ י ַהּתִ ֶמּנִ
יַח ַעל ָהֹראׁש.  ַלף ַמֲחַבת ְוִהּנִ ֻמְמִחּיּות, ׁשָ ּבְ
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ֲחַבת  ֲחָפה ֶאת ַהּמַ ֹוָבב ִמְלַמְעָלה, ּדָ ְפָסה ֶאת ַהּשׁ י ּתָ י!" ִלּבִ "ֶמּנִ
ֲחָזָרה.  ֶאל ָהָארֹון ּבַ

ּה.  ּלָ ִמיָכה ַהְמֻלְכֶלֶכת ׁשֶ ְ ִני ְוַהׂשּ ַאֲחָריו ִנְסֲחבּו ׁשָ

א. יָעה ִאּמָ ְוַאֲחֵריֶהם ִהּגִ

בֹוּהַ  א ַהּגָ ּסֵ י ַעל ַהּכִ י ִהְנִחיָתה ֶאת ֶמּנִ א, ַאּתְ יֹוַדַעת", ִלּבִ "ִאּמָ
ֵאּלּו ָלֲארֹונֹות,  יָנר, "ָצִריְך ִלְקנֹות סֹוְגִרים ּכָ ּלֹו, ְוֶנְחְלָצה ֵמַהּסִ ׁשֶ

ָכה".  ר ּכָ ַמן. ִאי ֶאְפׁשָ ל ַהּזְ ח אֹוָתם ּכָ י לֹא ִיְפּתַ ִנּ ּמֶ ׁשֶ

א  ִאּמָ י",  ִלּבִ ה,  ַהּזֶ ָהָארֹון  ֶאת  ּפֹוֵתַח  הּוא  ׁשֶ ִלי  ת  ִאְכּפַ "לֹא 
ִביר, ְוהּוא ֶנֱהֶנה  ָבר ׁשָ ַעְצָמּה, "ֵאין ּפֹה ׁשּום ּדָ יָנר ּבְ ָחְגָרה ֶאת ַהּסִ

ָחק".  ׂשְ ֵמַהּמִ

ֶרֶגל. ְלָפה ֶאת ַהּמֹוֵצץ, ָאְמָרה ְוָרְקָעה ּבָ ִני ׁשָ "ֲארּוַחת ֶעֶרב", ׁשָ

ִביל  ׁשְ ֶהם ּבִ ּלָ ִית ׁשֶ ּבַ ָעה ְמֻאֶחֶרת ּבַ ַבע. זֹאת ׁשָ ָבר ׁשֶ ן, ָהָיה ּכְ ּכֵ
ַאב ָהרֹאׁש, ִהיא ְקָצת ָנָחה ְוַהְמחֹוִגים  א ּכָ ֲארּוַחת ֶעֶרב. ַהּיֹום ְלִאּמָ

ם ֵלב.  ַאף ֶאָחד ׂשָ ִלי ׁשֶ עֹון ָרצּו ּבְ ָ ל ַהּשׁ ׁשֶ

ָאר  ְ ַהּשׁ ְוָכל  ָזְרָחה,  י  ִלּבִ ְמָחה,  ׂשָ א  ִאּמָ י!"  ִלּבִ ִלים,  ּכֵ ַטְפּתְ  "ׁשָ
ְלָחן, רֹוִצים ֶלֱאֹכל. צּו ְלַיד ַהׁשֻ ּבְ ּתַ צּו ְלֶפַתע ִהׁשְ ּצָ ׁשֶ

ּה, ְוָאֵכן  ּלָ בֹוִרי ֵהִציָצה ֵמֲאחֹוֵרי ַהּפֹוִני ׁשֶ ת!" ּדְ ֶקׁשֶ "ֲאִני ְמֻקׁשְ
ִהיא  ׁשֶ ַהֲחִביָתה  סּוג  ַעל  ָרה  ּבְ ּדִ ׁשֶ ּכְ ְמאֹד,  ת  ֶקׁשֶ ְמֻקׁשְ ִנְרֲאָתה 

רֹוָצה. 
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ס ְוָגדֹול  ָרה?" יֹוִסי ָהָיה ְמֻנּמָ ר ַהּיֹום ֲחִביָתה ְיׁשָ א, ֶאְפׁשָ "ִאּמָ
יֹוֵתר. 

לֹא  ֲאִני  "ַהּיֹום  א.  ִאּמָ ל  ׁשֶ ִנים  ַהּפָ ֶאת  יר  ִהְסּתִ ֲעָנק  הּוק  ּפִ
ּוָמיֹוֶנז  ֳהַרִים,  ֵמַהּצָ דֹול  ּגָ ָסַלט  ַאר  ִנׁשְ ֲחמּוִדים.  יִצים,  ּבֵ ֶנת  ְמַטּגֶ

ֶלֶחם, ִמי אֹוֵהב?" ּבְ

ֲאָרה  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ַהּזֹאת,  ָעָרה  ַהּקְ ֶאל  ּפֹות  ּכַ ֲחפּו  ּדָ ֵהם  ָאֲהבּו.  ם  ּלָ ּכֻ
ָמיֹוֶנז ְוָרצּו ִלּטֹל ָיַדִים.  רּוסֹות ּבְ לּו ּפְ ֳהַרִים, ִקּבְ ָכה ֵמַהּצָ ּכָ

ד  ָמה ַאף ִמּצַ ד, ִעּקְ ָלה ֲעֵליֶהם ֵמַהּצַ ּכְ י ִהְסּתַ ֶלֶחם ּוָמיֹוֶנז! ִלּבִ
ׁש לֹא אֹוֶהֶבת ָמיֹוֶנז! ּוִבְכָלל, ְסָתם  ׁש ַמּמָ ִני. ִהיא ַמּמָ ֶאָחד ְלַצד ׁשֵ
ָלֶלֶכת  ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך  ֶעֶרב!  ֲארּוַחת  ִנְקָרא  לֹא  ֶזה  ִמְמָרח  ּבְ ֶלֶחם 

ָכה? ִליׁשֹן ּכָ

ת  ִאְכּפַ "ָמה  ח,  ְטּבָ ַהּמִ ת  ִפּנַ ּבְ ֶקט  ׁשֶ ּבְ ָנה  ִהְתַחּנְ י  ִלּבִ א",  "ִאּמָ
יַצת ַעִין. ֶזה לֹא  ן ְלַעְצִמי ּבֵ ָלְך? ִאם ַאּתְ ֲעֵיָפה, ֲאִני ְיכֹוָלה ְלַטּגֵ

ְך!"  ֲחַבת ַאַחר ּכָ ֹטף ֶאת ַהּמַ ם ֶאׁשְ ָעָיה! ֲאִני ּגַ ּבְ

ת ִסְפרֹון  ׂשֶ ֶרְך ַלֶחֶדר, ְמַחּפֶ ּדֶ ָבר ּבַ א ָהְיָתה ּכְ ֵסֶדר", ִאּמָ "נּו, ּבְ
ֲארּוַחת ֶעֶרב.  ַמְתִאים ְלַהְקִריא ּבַ

ָקֵרר.  ַהּמְ ֶאת  ּוָפְתָחה  ִיׁש  ַ ַהּשׁ ַעל  ֲחַבת  ַהּמַ ֶאת  יָחה  ִהּנִ י  ִלּבִ
ַקְרטֹון.  ֻקְפַסת  ל  ׁשֶ חִֹרים  ּבַ ָיֶפה  בּו  ָיׁשְ יִצים  ּבֵ ֵרה  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ
ִרים  ּוְבִמְסּפָ אֹוִתּיֹות  ּבְ ן ָהיּו ֲחתּומֹות  ּלָ ּכֻ רּור,  ּבָ ן ָהיּו ְלָבנֹות,  ּלָ ּכֻ
ּטּור  ית ּבַ ִליׁשִ ְ יָצה ַהּשׁ ל ַהּבֵ ּפּור ׁשֶ רּור. ַהּסִ ם ֶזה ּבָ ים, טֹוב, ּגַ ְוֻרּדִ
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רּור. ֵאיְך ַאף ֶאָחד לֹא ָרָאה אֹוָתּה ַעד  חֹות ּבָ ִני ָהָיה ְקָצת ּפָ ֵ ַהּשׁ
ו?  ַעְכׁשָ

ה,  ּלָ ְסַגְלּגַ ָהְיָתה  ִהיא  ְלָבָנה,  ָהְיָתה  לֹא  ַהּזֹאת  יָצה  ַהּבֵ
ֶקט  ׁשֶ ְדָקה אֹוָתּה ּבְ י ּבָ ּה - ּוָואּו, ֵאיזֹו חֹוֶתֶמת! ִלּבִ ּלָ ְוַהחֹוֶתֶמת ׁשֶ
ֹזאת  ים,  ּיִ ׁשִ ִטּפְ ִרים  ּוִמְסּפָ אֹוִתּיֹות  ְסָתם  ָהיּו  לֹא  ֵאּלּו  ֶקט.  ׁשֶ ּבְ
ׁש  ל ֵאיזֹו ֶאֶרץ ְרחֹוָקה, ָיָפה ּוַמּמָ ׁש ׁשֶ מּוָנה ַמּמָ מּוָנה, ּתְ ָהְיָתה ּתְ

ֶרת.  לֹא ֻמּכֶ

ט ֵמַצח ֶאל  י'. יֹוִסי ִקּמֵ יָנה ּדֵ א ַעל 'ּדִ ָרה ִאּמָ ְלָחן ִסּפְ ֻ ְסִביב ַהּשׁ
יָצה  י ָאְסָפה ֶאת ַהּבֵ ִעּתֹון. ִלּבִ 'סּודּוקֹו' ּבָ ז ּבְ ּלֹו ְוִהְתַרּכֵ ֶחם ׁשֶ ַהּלֶ
ִיׁש. ָאסּור  ַ ָבה ֶאל ַהּשׁ ּנְ ּה, ָסְגָרה אֹוָתן ְוִהְתּגַ ּלָ ַדִים ׁשֶ ין ַהּיָ ָפה ּבֵ ַהּיָ
ַוֲהִכי  יָצה ְמֻיֶחֶדת,  ּבֵ יָצה ַהּזֹאת, ֹזאת  ִיְרֶאה ֶאת ַהּבֵ ַאף ֶאָחד  ׁשֶ

ּה...  ּלָ ַעם ׁשֶ ְמַעְנֵין ָמה ַהּטַ

ָבִרים  ְ ָפה, ְוָאְסָפה ֶאת ַהּשׁ ה ַהּיָ ִלּפָ ְזִהירּות ֶאת ַהּקְ י ּפֹוְצָצה ּבִ ִלּבִ
א  ה ֵמִאּמָ ְקׁשָ ְהֶיה ָלּה. ַרק ָאז ִהיא ּבִ ּיִ ֶסף. ׁשֶ ל ְנָיר ּכֶ ֶאל ֲחִתיָכה ׁשֶ

ם.  יָצה ּדָ ּבֵ ֵאין ּבַ ה ִלְבּדֹק ׁשֶ ׁשָ ַבּקָ בֹוא ֶרַגע ּבְ ּתָ ׁשֶ

ֶמן  ׁשֶ ָמה  ִחּמְ י  ְוִלּבִ ָרִגיל,  ּכָ ׁש  ַמּמָ ִנְרֶאה  ָהָיה  ַהּכֹל  ְפִנים  ִמּבִ
ְפָכה אֹוָתּה ֶאל  ּכֹוס. ִהיא ׁשָ ּה ּבַ ּלָ ְמָרה ַעל ָה'ַעִין' ׁשֶ ֲחַבת ְוׁשָ ּמַ ּבַ
ץ  ֵגָרה, ְלַחּלֵ ְלָפה ָלּה ַמְזֵלג ֵמַהְמּ ה ַאַחת, ְוׁשָ ּקָ ָנה ּדַ ֲחַבת, ִטּגְ ַהּמַ

ַחת.  ּלַ ּה ֶאל ַהּצַ ּלָ ֻיֶחֶדת ׁשֶ ֶאת ַהֲחִביָתה ַהּמְ

ְוָאז ֶזה ָקָרה.

ׁשּוט ָקְרָצה ָלּה! יָצה, ּפָ ל ַהּבֵ ה ׁשֶ ֻהּבָ ָהַעִין, ָהַעִין ַהּצְ
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י ִמְצְמָצה.  י ִמְצְמָצה. ִלּבִ ִלּבִ

ּה ָרֲעדּו.  ּלָ ָהַרְגַלִים ׁשֶ

י ְקִריָצה  ָלה ֶאל ּתֹוְך ַעְצָמּה, ָקְרָצה ְלִלּבִ ְוׁשּוב. ָהַעִין ִהְתַקּפְ
ַע  ּוְלַבְעּבֵ ָהרֹוַתַחת  ֲחַבת  ּמַ ּבַ ב  ּכַ ִלׁשְ יָכה  ְו-ִהְמׁשִ ְיִדידּוִתית 

לּום.  ִאּלּו לֹא ָקָרה ּכְ ְלַעְצָמּה ּכְ

ַטח ְסִביָבּה.  ֶ ֶקט ֶאת ַהּשׁ ׁשֶ ְדָקה ּבְ י ּבָ ָבר ָהָיה ַמְפִליא. ְוִלּבִ ֶזה ּכְ
יָצה. ֲחִגיָגה ִעם ַהּבֵ ַאף ֶאָחד ִיְתָעֵרב ּבַ ק ָלּה ׁשֶ ֵ לֹא ִהְתַחּשׁ

ָבן,  ׁש ַהּלָ ּגָ ּלֹו ַעל ַהּמַ ן ׁשֶ ּבֶ ֵאִרּיֹות ַהּלֶ ֲחִריצּות ֶאת ׁשְ י ָמַרח ּבַ ֶמּנִ
ִני  בֹוִרי, ׁשָ ְטָיה. ּדְ א ְוֶהֱעִביָרה ָלַאְמּבַ ּסֵ ְלָפה אֹותֹו ִמן ַהּכִ א ׁשָ ִאּמָ
'ּסּודּוקֹו', ׁשּוִלי ָקְרָאה  קּוַע ּבַ בּו ַאֲחֶריָה, יֹוִסי ָהָיה ׁשָ ּנְ ְוִיְרִמי ִהְזּדַ
זֹון.  ת ַהּמָ ְרּכַ יָרה ָלֶהם ְלָבֵרְך ּבִ א ִהְזּכִ 'ּקֹוִמיְקס' ְוִאּמָ ה ּבַ ה ִמּלָ ִמּלָ

ן  ְזּגָ מַֹע ֶאת ַהּמַ ר ָהָיה ִלׁשְ ח, ֶאְפׁשָ ְטּבָ ּמִ ֵרר ּבַ ּתָ ֶקט ַיֲחִסי ִהׂשְ ׁשֶ
ְצָאה  ּמָ קּוָפה ַוֲחִגיִגית ׁשֶ ָעִמית ׁשְ ַחת ַחד ּפְ ֲחָרה ַצּלַ י ּבָ ֶנֱאָנח. ִלּבִ

ְזִהירּות ֶאת ַהֲחִביָתה. ְזִהירּות ּבִ ֵגָרה ְוֶהֱעִביָרה ֵאֶליָה ּבִ ּמְ ּבַ

ָלּה.  יָצה ָעְנָתה  ַהּבֵ ֲאָלה ֶאת ָעְצָמה.  ׁשָ י?  ְמַיְנּתִ ּדִ אּוַלי ְסָתם 
י ֶהֱחִזיָרּה ָלּה ִחּיּוְך, ָנְטָלה  ית ְוִלּבִ ִליׁשִ ְ ַעם ַהּשׁ ּפַ ִהיא ָקְרָצה ָלּה ּבַ
ָקֶצָה  ִמְקֵצה  ְצַהְבַהב  ּנֹוֵזל  ּבַ ָהִראׁשֹון  יס  ַהּבִ ֶאת  ְוָטְבָלה  ָיַדִים, 

ל ָהַעִין ָהרֹוֶטֶטת.  ׁשֶ

ֶאת  ַלַחׁש  ּבְ ֲאָלה  ׁשָ ִהיא  אֹוָתְך?"  אֹוֶכֶלת  ֲאִני  ׁשֶ ֵסֶדר  ּבְ "ֶזה 
ְקִריָצה  ָלּה  ֶהְחִזיָרה  ָהַעִין  נַֹח.  ּבְ ְך  ּכָ ל  ּכָ לֹא  ה  יׁשָ ִהְרּגִ י  ּכִ ָהַעִין, 

ה.  ֲעֻקּמָ
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ׁש  ַמּמָ ׁש  ַמּמָ ַהּזֹאת,  ַלֲחִביָתה  ְלַגְמֵרי,  ָרִגיל  ַטַעם  ָלּה  ָהָיה 
ּה. ִהיא  ּלָ י. ֶאת ּכֻ יֹוֵתר ָעְטָפה ֶאת ִלּבִ ה מּוָזָרה ּבְ ׁשָ ָרִגיל, ֲאָבל ַהְרּגָ

ָטה ְלָכל ַהּגּוף; ֹראׁש, ָיַדִים, ַרְגַלִים.  ְ ּשׁ ׁשֹון ְוִהְתּפַ ּלָ ִהְתִחיָלה ּבַ

ָטְבָלה  ַהֲחִביָתה,  ל  ׁשֶ ָבִנים  ַהּלְ ָצוֹות  ֵמַהּקְ עֹוד  ָאְכָלה  י  ִלּבִ
יֹוִסי  ּכֹוֵלל  ּמּוָלּה,  ׁשֶ יר  ְוַהּקִ 'ַעִין',  ּבָ נֹוֶסֶפת  ַעם  ּפַ ֶחם  ַהּלֶ ֶאת 
ה  יׁשָ ַמְרּגִ לֹא  ִהיא  אּוַלי  ֵטׁש.  ׁשְ ְלִהּטַ ִהְתִחילּו  ּלֹו,  ׁשֶ ְוַה'ּסּודּוקֹו' 

א?  מֹו ִאּמָ טֹוב, ּכְ

ל ֶלֶחם,  ָכה ָלּה עֹוד ָזָנב ׁשֶ י ָרֲאָתה ֵאיֹפה ִהיא, ָמׁשְ קֹׁשִ ִהיא ּבְ
ר, ָהַפְך ְנֻקּדֹות  ּזֵ ח ְסִביָבּה ִהְתּפַ ְטּבָ ל ַהּמִ ַחת, ְוׁשּוב ּכָ ּלַ ּצַ ְקָעה ּבַ ּתָ
ִהיא  מּוָזִרים.  ְלכֹוָכִבים  ֵרק  ִהְתּפָ ֶחְלִקיִקים,  ֶחְלִקיִקים  ְנֻקּדֹות, 
ְלָחן, ֲאָבל  ֻ ּשׁ ּה, ָרְצָתה ְלַהֲחִזיק ָחָזק ּבַ ּלָ ה ֶאת ַהֲחִביָתה ׁשֶ ׂשָ ִחּפְ

א'ֶלה! ם. ִאּמָ ֵהם לֹא ָהיּו ׁשָ

ָבר ֵאיֹפה  ְכָלל לֹא ָיְדָעה ּכְ ֲחָדה ֲאִפילּו ִלְצֹעק. ְוִהיא ּבִ ִהיא ּפָ
ִהיא ִנְמֵצאת. 
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ֶרק 22 ֶרק ּפֶ ּפֶ
א? ה ִהיא קֹוֵראת ִלי ִאּמָ א?ָלּמָ ה ִהיא קֹוֵראת ִלי ִאּמָ ָלּמָ

ינֹוק. ְמָעה ֶאת ַהּתִ י ֶאת ֵעיֶניָה, ִהיא ׁשָ ְתָחה ִלּבִ ּפָ עֹוד ִלְפֵני ׁשֶ

ם מּוָזר, ֲאָבל  ׁשֵ הּו. הּוא ִמְלֵמל, ָקָרא ָלּה ּבְ ֶ ׁש ַמּשׁ ּקֵ ינֹוק ּבִ ַהּתִ
ִאיר  ִים. ֶהֱעִדיָפה ְלַהׁשְ ִהיא עֹוד לֹא ֵהֵעָזה ְלַהְפִריד ֶאת ָהַעְפַעּפַ
לּום ְוַרק ְלַנּסֹות  בּוקֹות זֹו ְלזֹו, לֹא ִלְראֹות ּכְ אֹוָתן עֹוד ְקָצת ּדְ

יָעה. אן ּוְלָאן ִהּגִ ְלַנֵחׁש ַמה קֹוֶרה ּכָ

ְמעּו  ׁשְ ּנִ ֲאִויר, ֲאָבל ַהּקֹולֹות ׁשֶ ּה עֹוד ָהָיה ּבָ ּלָ ֵריַח ַהֲחִביָתה ׁשֶ
ל  ְכָלל לֹא ַהּקֹולֹות ׁשֶ ִביב ָהיּו ׁשֹוִנים ְמֹאד ּומּוָזִרים ְמֹאד, ּבִ ִמּסָ

ֶהם. ּלָ ַהְיָלִדים ׁשֶ

ֶזהּו. 
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ַבת ַאַחת. ְתָחה ֶאת ָהֵעיַנִים ּבְ י ּפָ ִלּבִ

ר  ּבֵ ּדִ ים,  ּלִ ְלּגַ ּגַ ב ַעל  בֹוּהַ ֻמְרּכָ ּגָ א  ּסֵ ּכִ ם ַעל  ב ׁשָ ׁשַ ּיָ ׁשֶ ינֹוק  ַהּתִ
ִלים  ְלּתַ ינֹוק ָהיּו ּתַ י! ַלּתִ ׁש ֵאֶליָה. ֲאָבל לֹא, הּוא לֹא ָהָיה ֶמּנִ ַמּמָ
ּה  ּבָ יט  ִהּבִ ָמתֹוק,  ָהָיה  ְסֻגּלֹות. הּוא  ְוֵעיַנִים  ים,  ְיַרְקַרּקִ ים,  ֲעֻגּלִ

ה!" י-ּתָ א, ּתִ ָאַמר קֹוֵדם: "ִא-ּמָ ֶ ְוָחַזר ׁשּוב ַעל ַמה ּשׁ

י  ד. ִלּבִ א, יּוִמי רֹוֶצה ֲחִביָתה", קֹול ַיְלּדּוִתי ִהְתָעֵרב ֵמַהּצַ "ִאּמָ
ָכה ֶאת  ְך, ּוִבְמקֹום ֶזה ָנׁשְ ָתה ְלַחּיֵ ִמֲהָרה ְלסֹוֵבב ֶאת ָהרֹאׁש, ִנּסְ

ּה ָהיּו ַחּמֹות ַוֲאֻדּמֹות.  ּלָ ָחַיִים ׁשֶ ׁשֹון. ַהּלְ ַהּלָ

ִנְרֲאָתה  ה,  ַיְלּדָ ה, ָעְמָדה  ַהּזֶ ר  ֻמּכָ ַהּלֹא  ח  ְטּבָ ַהּמִ ֶפַתח  ּבְ ם,  ׁשָ
ְגָוִנים  ּבִ ֲאֻרּכֹות  ֲאֻרּכֹות  ַצּמֹות  י  ּתֵ ׁשְ ְוִנְעְנָעה  ֵעֶרְך,  ּבְ ַבע  ׁשֶ ת  ּבַ

ים.  ְוֻרּדִ

ָמה  ה יּוִמי', ִסּכְ ינֹוק ַהּזֶ ּקֹוְרִאים ַלּתִ ָבר יֹוַדַעת ׁשֶ ו ֲאִני ּכְ 'ַעְכׁשָ
ִעּתֹון.  ִאּלּו ִהיא ּפֹוֶתֶרת ִחיָדה ּבָ י ְלַעְצָמּה, ּכְ ִלּבִ

אן???  ּכָ ּקֹוֶרה  ַמה  א???  ִאּמָ ִלי  קֹוֵראת  ה  ְלּדָ ַהּיַ ה  ָלּמָ ֲאָבל 
ֹאל ְרׁשּות.  ִלי ִלׁשְ ּה ָרֲעדּו ּבְ ּלָ ָדִים ׁשֶ ַהּיָ

ל אֹוָתּה  ִקּבֵ ֶצַבע ֵעץ, הּוא  ּבְ ִחי  א ִמְטּבָ ּסֵ ּכִ ָצְנָחה ְלתֹוְך  י  ִלּבִ
מֹו  ח ּכְ ְטּבָ ּמִ הֹוִפיעּו ְלֶפַתע ּבַ ֵני ְיָלִדים נֹוָסִפים ׁשֶ ַאֲהָבה, ֲאָבל ׁשְ ּבְ

ל ָהֲאִויר. ֵהִכינּו ַמֲאָרב, ָלְקחּו ָלּה ֶאת ּכָ ִלים ׁשֶ ַחּיָ

י ֶאת ַעְצָמּה. ַרק ֶאת ַעְצָמּה ִהיא  ֲאָלה ִלּבִ אן? ׁשָ ַמה ּקֹוֶרה ּכָ
ֵדי  ָפַתִים, ּכְ ּשְׂ ָבר ּבַ ר ׁשּום ּדָ ִלי ְלַצּיֵ ֶקט, ּבְ ׁשֶ ֶקט ּבְ ׁשֶ ֲאָלה, ְוַרק ּבְ ׁשָ
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י ָהַרְגַלִים,  ּתֵ ק ָלּה ָלַקַחת ֶאת ׁשְ ֵ לֹא ְלַהְבִהיל ֶאת ַהְיָלִדים. ִהְתַחּשׁ
ְיָתה.  ְוִלְברַֹח ַהּבַ

ים,  ִלים ְיֻרּקִ ְלּתַ ֲעַלת ּתַ ה, ּבַ ִנּיָ ְ ה ַהּשׁ ְלּדָ ְנָתה ֵאֶליָה ַהּיַ א", ּפָ "ִאּמָ
מּוָכָנה?  ָהֶעֶרב  "ֲארּוַחת  ָטן.  ַהּקָ ינֹוק  ַלּתִ ְלַהְפִליא  ְמָתה  ּדָ ׁשֶ

ר ֶלֱאֹכל?" ֵהַרְחנּו ֶאת ַהֲחִביָתה - ּוָבאנּו. ֶאְפׁשָ

א! א!!! ׁשּוב ִהיא קֹוֵראת ָלּה ִאּמָ ִאּמָ

ָחָזק  ְוֶהֱחִזיָקה  ַהֻחְלָצה,  ּתֹוְך  ֶאל  י  ִלּבִ ִמְלְמָלה  לֹא",  "ֲאִני 
ים. ּלִ ְלּתַ ין ַהּתַ הֹון ִמּבֵ ִתּמָ ְדָקה אֹוָתּה ּבְ ה ּבָ ְלּדָ ְלָחן. ַהּיַ ֻ ּשׁ ּבַ

ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ַטח,  ֶ ּשׁ ּבַ ית  ֲאִמּתִ א  ִאּמָ ֵאיזֹו  אן  ּכָ ֵיׁש  אּוַלי  ֶרַגע, 
ִנים ֵאֶליָה?  ּוְ ִמְתּכַ

ְך  ְמׁשַ ּנִ ְסְדרֹון ׁשֶ ָטן ְוַעל ַהּמִ ח ַהּקָ ְטּבָ ֵעיֶניָה ַעל ַהּמִ ה ּבְ ְלׁשָ י ּבָ ִלּבִ
ֶרת. ִהיא  מּות ְמֻבּגֶ ם ׁשּום ּדְ לֹון. לֹא. לֹא ָהְיָתה ׁשָ ּנּו ַעד ַלּסָ ִמּמֶ

ֵאזֹור.  דֹוָלה ּבָ ָהְיָתה ֲהִכי ּגְ

ת  ׁשֶ ְזִהירּות. ֵהי, ֵהי, ֵאיֹפה ַהּקֶ ּה ּבִ רֹאׁשָ י ָנְגָעה ּבְ ְולֹא ַרק ֶזה. ִלּבִ
רּור.  ַחת, ֶזה ָהָיה ּבָ ּה ָרְבָצה ִמְטּפַ ּלָ ּה? ַעל ָהרֹאׁש ׁשֶ ּלָ ה ׁשֶ ַהֲחָדׁשָ
ִריָגה. ַהְיָלִדים לֹא קֹוְרִאים ָלּה ְסָתם  ה ֶאת חּוֵטי ַהּסְ יׁשָ ִהיא ִהְרּגִ

ֱאֶמת ְקָצת ִנְרֵאית.  ָכה ִהיא ּבֶ א'. ּכָ 'ִאּמָ

ל ַעְצָמּה.  ה ִלְמּדֹד ֶאת ַהּגַֹבּה ׁשֶ ה, ְמַנּסָ ְזָלה ֶאל ָהִרְצּפָ י ּפָ ִלּבִ
א?  מֹו ִאּמָ ׁש ּכְ ֶרַגע? אּוַלי ִהיא ִנְרֵאית ַמּמָ ְבָהה ּבְ ם ּגָ אּוַלי ִהיא ּגַ
ְקָרה.  ה ְוָקִדיָמה, ֵהִריָמה ֵעיַנִים ַלּתִ ְלָחה ָיד ְלַמּטָ ִמי יֹוֵדַע. ִהיא ׁשָ
ֶהְחֵלט.  ּבְ ְבָהה  ּגָ ִהיא  ׁשֶ ִנְרֶאה  ָכה.  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ ה  ּזֶ ׁשֶ ם  רֹׁשֶ ָהָיה  ן.  ּכֵ
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ָהְיָתה קֶֹדם.  ִפי ׁשֶ בֹוָהה יֹוֵתר ִמּכְ אּוַלי ִהיא לֹא ֲע-ָנִקית, ֲאָבל ּגְ
ה  ַהְרּבֵ ְנמּוָכה  ּמֹות,  ַהּצַ ֲעַלת  ּבַ ַהּזֹאת,  ה  ְלּדָ ַהּיַ ֲאִפּלּו  ה,  ֻעְבּדָ

ה. ּנָ ה יֹוֵתר ִמּמֶ ַהְרּבֵ

ֵאיֹפה  ְלַעְצָמם?  ִבים  חֹוׁשְ לּו  ַהּלָ ַהְיָלִדים  ָמה  ֱאֶמת,  ּבֶ ֲאָבל 
אֹוָתּה?  יִרים  ַמּכִ ֵהם  ִין  ּוִמּנַ ַיְלּדּוִתית?  א  ִאּמָ ֹזאת  ּכָ ְגׁשּו  ּפָ ֵהם 
ּה  ּבָ טֹוִעים  ְיָלִדים  ָעה  ַאְרּבָ ׁשֶ ַהּזֹאת,  ְצִחיָקה  ַהּמַ עּות  ַהּטָ ָמה 
ְכָלל  ּבִ ִהיא לֹא ְקׁשּוָרה ֲאֵליֶהם  יר ָלֶהם ׁשֶ ַיְסּבִ ּוִמי  ַבת ַאַחת?  ּבְ

ּוֵמעֹוָלם לֹא ָהיּו ָלּה ְיָלִדים? 

ּה,  הּו ּבָ י. ַהְיָלִדים ּבָ ל ִלּבִ ָפַתִים ׁשֶ ַרח ֵמַהּשְׂ "לֹא", קֹול ְמבָֹהל ּבָ
ם ְיכֹוִלים ָלֶלֶכת ִלּטֹל ָיַדִים". ן. ַאּתֶ ָנה ַמֵהר: "ּכֵ ּקְ ְוִהיא ּתִ

הֹול,  ּיֹור ָקָטן ּבַ ׁשּוָרה ֶזה ַאֲחֵרי ֶזה ֶאל ּכִ ְוֵהם ָהְלכּו. ָצֲעדּו ּבְ
ִביב.  ה ִמּסָ ְרֶאה ַעל ָהִרְצּפָ ּנִ ַדִים, ְקָצת ּכַ ְפכּו ַעל ַהּיָ אּו ַמִים, ׁשָ ִמּלְ
ִביל ַלְחׁשֹב ַעל ַמה  ׁשְ ּקֹות ְקָצרֹות ַוֲחׁשּובֹות, ּבִ י ּדַ ּתֵ י ָהיּו ׁשְ ְלִלּבִ
ּה ֲעַדִין ָקְפצּו  ּלָ ה. ָהַרְגַלִים ׁשֶ אן ּוְלַתְכֵנן ַמה ִהיא עֹוׂשָ ּקֹוֶרה ּכָ ֶ ּשׁ
ׁשּו,  ִים ִהְתַנּגְ ּנַ ִ ֲערּו, ַהּשׁ ָחַיִים ּבָ ָהָלה, ַהּלְ ְקִפיצֹות ְקַטְנַטּנֹות ֵמרֹב ּבֶ

ם ְוַלֲעׂשֹות ֵסֶדר.  ּלָ ָתה ַלֲעֹצר ֶאת ּכֻ ֲאָבל ִהיא ִנּסְ

יָרה ְלַעְצָמּה  ֶהם, ִהְסּבִ ּלָ א ׁשֶ ֲאִני ִאּמָ טּוִחים ׁשֶ לּו ּבְ ַהְיָלִדים ַהּלָ
מֹו  ּכְ ֲאֵליֶהם  ר  ְלַדּבֵ ְצִריָכה  ֲאִני  ְך,  ּכָ ִאם  ּבֹון.  ְלֶחׁשְ מֹוָרה  מֹו  ּכְ
ֲעׂשֹות. חּוץ  ָבר ַמה ּלַ ֶרת ִליָלִדים. ַאֲחֵרי ֶזה ִנְרֶאה ּכְ א ְמַדּבֶ ִאּמָ ׁשֶ
ַרק  ֶזה  ְוָכל  ְיָתה,  ַהּבַ ָבר  ּכְ ֶאֱחזֹר  ׁש  ַמּמָ ְמַעט  עֹוד  ַטח  ּבֶ  - ה  ִמּזֶ

יְנַתִים.  ּבֵ
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לֹא  ְרֶאה  ּנִ ּכַ ח,  ְטּבָ ַהּמִ ְלִכּוּון  זּו  ִנּתְ ַמִים  ל  ׁשֶ ְקַטּנֹות  ִטּפֹות 
ׁשּוָרה  ָמה ּבְ ָרה ָחְזָרה, ִהְתַמּקְ ּיָ ַ ֶבת. ַהּשׁ ִטיָלה ַמּגֶ ת ַהּנְ ִפּנַ ָהְיָתה ּבְ
ָבה  ׁשְ ּיָ ֶכת ׁשֶ ְפַסת ַמּתֶ רּוָסה ִמּקֻ ַלף לֹו ּפְ ְפָסל, ְוָכל ֶאָחד ׁשָ ַעל ַהּסַ
ֵמַאִין ִהיא  ַאֶחֶרת,  ְפָסה!  ַהּקֻ ם  ׁשָ ָהְיָתה  ׁשֶ ֵנס  ְלָחן.  ֻ ַהּשׁ ָיֶפה ַעל 

יָגה ֶלֶחם? ָהְיָתה ַמּשִׂ

ּנּו ֲחִתיכֹות,  ְלׁשּו ִמּמֶ ׁש. ַהְיָלִדים ּתָ ֹחר ַמּמָ ֹחר, ׁשָ ֶחם ָהָיה ׁשָ ַהּלֶ
ק ָלֶהם ֲחִביתֹות. ִהיא  ֲחַבת ְלַחּלֵ י ָרָצה ֶאל ַהּמַ ה, ְוִלּבִ ֲחפּו ַלּפֶ ּדָ
חֹות  ם ַצּלָ ְתָחה ְמֵגָרה ַאֶחֶרת ּוָמְצָאה ׁשָ ְתָחה ְמֵגָרה, ָסְגָרה, ּפָ ּפָ
ֶנת  ְמֻטּגֶ ָהִייָתה  ֲחַבת  ּמַ ּבַ ַהֲחִביָתה  עֹות.  ּוְמֻרּבָ חּומֹות  ַקְרטֹון 
ה  יׁשָ ַחת ְוִהּגִ ה ֲחִתיָכה ְלָכל ַצּלַ ּנָ ָקה ִמּמֶ י ִחּלְ ֵהיֵטב ַוֲחִמיָמה, ְוִלּבִ

ַלְיָלִדים.

רֹות  ֵפאֹות ֲחָלקֹות, ְמֻסּדָ א, ִסּפּור!" הֹוִדיַע ֶיֶלד ָחמּוד ּבְ "ִאּמָ
ם, ֵהִביא  ָגֶון ָאדֹם. הּוא ָרץ ְלֵאי ׁשָ ָחַיִים ּוְצבּועֹות ּבְ ָיֶפה ַעל ַהּלְ
יָרה  י לֹא ִהּכִ ּפּור ָהָיה ְמַעְנֵין, ִלּבִ ּנּו. ַהּסִ י ִהְקִריָאה ִמּמֶ ִסְפרֹון, ְוִלּבִ

ַעְצָמּה. ֶקת ֵאָליו ּבְ אֹותֹו ְוָהְיָתה ְמֻרּתֶ

ם.  ּיֵ ִהְסּתַ ּפּור  ַהּסִ ׁשֶ ֶרַגע  ּבָ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ה  ְלּדָ ַהּיַ ֲעָלה  ִהְתּפַ "ּוָואּו!" 
ר  ְלַסּפֵ יֹוַדַעת  ָיֶפה! ִהיא  ָרה ָלֶהם  ִסּפְ ן, ִהיא  ּכֵ ַנַחת.  ָרְוָתה  י  ִלּבִ
ֶקט  ׁשֶ ּבְ יבּו  ִהְקׁשִ ם  ּלָ ּכֻ ְוֵאיְך  ָלּה.  אֹוְמִרים  ִמיד  ּתָ ְך  ּכָ ִסּפּוִרים, 

ַחת! ִהיא ִהְצִליָחה.  ּלַ ּצַ ָהָיה ָלֶהם ּבַ ֶ ל ַמה ּשׁ ְוָגְמרּו ּכָ

ִנים  ְלָפה ֶלּבֶ י ְלִקּנּוַח. ִהיא ָקָמה, ׁשָ ן!" ִהְכִריָזה ִלּבִ ו ֶלּבֶ "ַעְכׁשָ
ָקה ֶאָחד ֶאָחד. ָקֵרר, ִנֲעָרה ְקָצת, ְוִחּלְ ֵמַהּמְ

ֵתַפִים.  ּכְ ם ּבַ ֶלד ָהֲאַדְמּדָ ְך ַהּיֶ ן", ָמׁשַ "לֹא אֹוֵהב ֶלּבֶ
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ם  ּלָ י, "ָצִריְך ַרק ֶלֱאֹכל. ּכֻ ָפה אֹותֹו ִלּבִ "לֹא ָצִריְך ֶלֱאֹהב", ִאּלְ
הּו טֹוב".  ֶ ְך ַמּשׁ ִלים ַאַחר ּכָ אֹוְכִלים, ּוְמַקּבְ

ַאַחר  ית  ּפִ ּכַ ֶהֱאִכיָלה  ִהיא  ינֹוק  ַהּתִ ְוֶאת  ָאְכלּו,  ֱאֶמת  ּבֶ ם  ּלָ ּכֻ
קֹוָלּה ְוֵאיְך  ם ׁשֹוְמִעים ּבְ ּלָ ה. ֵאיֶזה יִֹפי! ֵאיְך ּכֻ ׁשָ י ִהְתַרּגְ ית. ִלּבִ ּפִ ּכַ
א ַלֲארּוַחת ֶעֶרב  מֹו ִאּמָ ְוָקא ֶנְחָמד ְלַתְפֵקד ּכְ ֶטת! ּדַ ּלֶ ּתַ ִהיא ִמׁשְ

ַאַחת!

ַבע.  ר ֶאת ֶזה ְלַבת ׁשֶ ַסּפֵ ה ִהיא ּתְ ּתָ ּכִ ָמָחר ּבַ
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ֶרק 33 ֶרק ּפֶ ּפֶ

ְרָאה ּמַ ה ַמְצִחיָקה ּבַ ְרָאהַיְלּדָ ּמַ ה ַמְצִחיָקה ּבַ ַיְלּדָ

ן ְוָיָרה אֹותֹו  ּבֶ ִביַע ַהּלֶ י ֶאת ּגְ ל ִלּבִ ֶדיָה ׁשֶ "ִנְגַמר!" יּוִמי ָחַטף ִמּיָ
יר ִמּמּול. ֶאל ַהּקִ

ה. יר ְוַעל ָהִרְצּפָ זּו ַעל ַהּקִ ָבנֹות ִנּתְ ּפֹות ַהּלְ ַהּטִ

ים  ּלִ ְלּתַ ַהּתַ ִעם  ֹזאת  ה,  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ה  ְלּדָ ַהּיַ מֶֹתק!"  יּוִמי,  "ֵהי, 
ִנים.  ק לֹו ֶאת ַהּפָ ֵ ים, ָרָצה ְלַנּשׁ ַהְיֻרּקִ

ּה ֵעיַנִים, ְוֵהִריָמה  ְקָעה ּבָ ה ּתָ ֻרּדָ ִביִאי ִטיׁשּו ֶרַגע", ַהּוְ יִתי, ּתָ "ּדִ
ה. ק ֵמָהִרְצּפָ ֻרּסָ ִביַע ַהּמְ ֶאת ַהּגָ
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יָכה  ִהְמׁשִ יִתי  ּדִ ַעְצֵמְך".  ּבְ ִביִאי  ּתָ ִטי,  ּבֶ י,  ּלִ ׁשֶ א  ִאּמָ לֹא  יָכה "ַאּתְ  ִהְמׁשִ יִתי  ּדִ ַעְצֵמְך".  ּבְ ִביִאי  ּתָ ִטי,  ּבֶ י,  ּלִ ׁשֶ א  ִאּמָ לֹא  "ַאּתְ 
ינֹוק ַלֲהָנָאָתּה.  ף ֶאת ַהּתִ ן ּוְלַגּפֵ ּבֶ ּלֶ ינֹוק ַלֲהָנָאָתּה. ְלִהְתַלְכֵלְך ּבַ ף ֶאת ַהּתִ ן ּוְלַגּפֵ ּבֶ ּלֶ ְלִהְתַלְכֵלְך ּבַ

מֹו ִמְצָרִכים ַעל  ָאְסָפה, ּכְ יָדע ׁשֶ ָרה ְלַעְצָמּה ֶאת ַהּמֵ י ִסּדְ ִלּבִ
יִתי,  ּדִ קֹוְרִאים  ה  ִנּיָ ְ ַלּשׁ ִטי,  ּבֶ קֹוְרִאים  דֹוָלה  ַלּגְ ָארֹון.  ּבָ ִפים  ַמּדָ

ם לֹא ָידּוַע.  ֵאָלה ִעם ׁשֵ ִסיָמן ׁשְ ַאר ּבְ ֶלד ִנׁשְ ְוַרק ַהּיֶ

ָערֹות  ינֹוק ָמַרט ֶאת ַהּשְׂ ַח, יּוִמי ַהּתִ נֹות ִהְתִחילּו ְלִהְתַוּכֵ ַהּבָ
ֶלד ָמָצא  רֹק, ַהּיֶ ָער ַהּיָ ים ְלָבִנים ַלׂשֵּ ּסִ ָיַדִים ְמֻלְכָלכֹות ְוהֹוִסיף ּפַ ּבְ

ְלָחן. ֻ ֵקׁש ּבֹו ַעל ַהּשׁ רֹון ְוִקׁשְ ִעּפָ

ֶפר,  ֵבית ַהּסֵ ֶזת ַקְיָטָנה ּבְ מֹו ְמַרּכֶ ִים, ּכְ ּפַ י ָמֲחָאה ּכַ "ְיָלִדים!" ִלּבִ
ֶקת, ַוֲאַנְחנּו  הּו טֹוב, ָנכֹון? ֲאִני ְמַחּלֶ ֶ י ָלֶכם ַמּשׁ "ְיָלִדים. ִהְבַטְחּתִ

ְטיֹות!"  ָרִצים ָלַאְמּבַ

ּה  ּלָ ׁשֶ ב  ַהּלֵ יו  ְחּתָ ִמּתַ רֹון, ֲאָבל  ֵמַהּגָ ָיֶפה  ּה ֶהֱחִליק  ּלָ ׁשֶ ַהּקֹול 
ר. ְרּפַ ל ּפַ יקֹות ׁשֶ ּקִ ָנַפִים ּדַ מֹו ּכְ ָרַעד ּכְ

ָארֹון? הּו טֹוב ּבָ ֶ ׁש ַמּשׁ ּיֵ ִמי ָאַמר ׁשֶ

ְטָיה? אן ַאְמּבַ ׁש ּכָ ּיֵ ִמי ָאַמר ׁשֶ

קֹוָלּה? ְמעּו ּבְ ָלִדים ִיׁשְ ַהּיְ ה ׁשֶ ָלּמָ

ׁשֹוקֹוָלד  ֲחִביַלת  ֵריק.  י  ּדֵ ָהָיה  ָהָארֹון. הּוא  ְתָחה ֶאת  ּפָ ִהיא 
ּנּו  ָקה ִמּמֶ ְוִחּלְ ָמה ָעמֹק  י ָנׁשְ ִני. ִלּבִ ֵ ף ַהּשׁ ּדָ ּמַ ּבַ ְבִדידּות  ּבִ ְכָבה  ׁשָ

ים. ׁשִ ּלָ ְמׁשֻ
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מֹו  ְלָעה ֶאת ָהֹרק, 'ֵהם ִמְתַיֲחִסים ֵאַלי ּכְ 'ֵאיֶזה ְצחֹוק', ִהיא ּבָ
דֹוָלה. ַמְצִחיִקים'.  ּגְ

ֵאלֹות  ב, ָרְבצּו ׁשְ ּלֵ ִהְתרֹוְצצּו ָלּה ּבַ ַטּנֹות ׁשֶ ֵאלֹות ַהּקְ ְ ַחת ַלּשׁ ִמּתַ
ֵבדֹות.  ָהיּו ּכְ ה יֹוֵתר. ֵהן ֲאִפילּו לֹא ָזזּו ֵמֹרב ׁשֶ דֹולֹות ַהְרּבֵ ּגְ

ה? י ְלָכאן, ְוָלּמָ ְעּתִ ֵאיְך ִהּגַ

ְכָלל?  ה ּבִ קֹום ַהּזֶ ה ַהּמָ ַמה ּזֶ

לּו? ֵאיֹפה??? ִנים ַהּלָ ְסּכֵ ל ַהְיָלִדים ַהּמִ א ׁשֶ א ְוִאּמָ ֵאיֹפה ַאּבָ

דֹוָלה ְמֹאד ְמֹאד, ֲאפָֹרה  ֵאָלה ַהּזֹאת, ָהַאֲחרֹוָנה, ָהְיָתה ּגְ ְ ַהּשׁ
ָטה.  ּלְ ּתַ ֵאלֹות ָהֲאֵחרֹות ְוִהׁשְ ְ יָרה ֶאת ַהּשׁ ֶסת. ִהיא ִהְסּתִ ּוְמֻחְסּפֶ

ְכָלל. ִנים ּבִ יׁשּו ִמְסּכֵ ָהָיה ַמְדִהים, לֹא ִהְרּגִ ֶ ַהְיָלִדים, ְוֶזה ַמה ּשׁ

ִאּלּו ָהָיה  ֹוקֹוָלד ָהֻאְמָלל ּכְ ׁש ַהּשׁ ּלָ ׁשֻ ֲהָנָאה ִמּמְ קּו ּבַ ֵהם ִהְתַלּקְ
ִריר,  חֶֹמר ַהחּום ְוַהּמָ ׁש ּבַ ּגָ ינֹוק ָצַבע ֶאת ַהּמַ ה, ְוַהּתִ ַאְרִטיק ְמֻצּפֶ

ֵמנֹות.  ַלח ֵאֶליָה ִחּיּוְך נֹוֵזל ְוָיַדִים ׁשְ ְוׁשָ

ֶבת.  י ָאְסָפה אֹותֹו ֵאֶליָה. ִהיא ַחּיֶ ֶזה ָהָיה ְקָצת ּדֹוֶחה, ֲאָבל ִלּבִ
ִנים  ו. ֵהם ִמְסּכֵ לּו ַעְכׁשָ ב ַלְיָלִדים ַהּלָ ל ַהּלֵ ֶבת ָלֵתת ֶאת ּכָ ִהיא ַחּיֶ
ֶהם לֹא ּפֹה  ּלָ א ׁשֶ א ְוִאּמָ ה. ַאּבָ ּמָ ְך, ְולֹא יֹוְדִעים ֲאִפּלּו ַעד ּכַ ל ּכָ ּכָ

יְנַתִים ַאְחָרִאית ְואֹוֶהֶבת.  ֶבת ִלְהיֹות ּבֵ ו, ְוִהיא ַחּיֶ ַעְכׁשָ

אֹוָתּה  יָקה  ְוִהְדּבִ ה  ְרֻטּבָ יָקה  ְנׁשִ ָמְצָאה  ֲאִויר,  ָאְסָפה  י  ִלּבִ
ל יּוִמי.  ִחי ׁשֶ ַלּלֶ
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ִאּתֹו  ָחְצָתה  י  ְוִלּבִ ּה,  ּלָ ׁשֶ ֻחְלָצה  ּבַ ל  ְרּבֵ ִהְתּכַ הּוא  א",  "ִא-ּמָ
יְנַתִים  ּבֵ לֹו  חֹוֶפֶרת  ְטָיה,  ָהַאְמּבַ ֶאת  ת  ׂשֶ ְמַחּפֶ ְסְדרֹון,  ַהּמִ ֶאת 

ים. ִלּ ְלּתַ ּתַ ּבַ

ְך  ּכָ ל  ּכָ ָהיּו  ְדָמָמה.  ּבִ ְלַעְצָמּה  ִמְלְמָלה  ים",  ְיֻרּקִ ים  ִלּ ְלּתַ "ּתַ
יַע  ְלַהּגִ ְזַמן  ָלּה  ָהָיה  י  קֹׁשִ ּבְ ׁשֶ ְסִביָבּה,  מּוָזִרים  ָבִרים  ּדְ ה  ַהְרּבֵ

ה, ְוַהְיָלִדים.  ָלָגן ַהּזֶ ל ַהּבָ ַיַחד ִעם ּכָ ם, ְועֹוד ּבְ ְלֻכּלָ

ְוָאז  ַחת,  ְטּפַ ַהּמִ ֶאת  ה  יׁשָ ִהְרּגִ ּה,  ּלָ ׁשֶ רֹאׁש  ּבָ ׁשּוב  ָנְגָעה  ִהיא 
ה אֹו  ם ִהיא ְסֻגּלָ ּה, ְוַעל ָהֵעיַנִים. ַהִאם ּגַ ּלָ ּבֹות ׁשֶ ָבה ַעל ַהּגַ ָחׁשְ
י, אֹו  ָבר? ִהיא ֲעַדִין ִלּבִ ַאר אֹותֹו ּדָ ְכָלל ִנׁשְ ּה ּבִ הּו ּבָ ֶ ה? ַמּשׁ ְיֻרּקָ

ִהי ַאֶחֶרת? ֵאיְך ִהיא ִנְרֵאית? ּה ִמיׁשֶ ּלָ ל ּכֻ ּכָ ׁשֶ

ר,  ַהּזָ ִית  ּבַ ּבַ ִהיְסֶטִרית  ָנָעה  י  ִלּבִ חּוף!  ּדָ ַמְרָאה.  חּוף  ּדָ חּוף  ּדָ
ְרָצה  ַדִים. ִהיא ּפָ ֵמן ַעל ַהּיָ ָ ֵבד ְוַהׁשּ ינֹוק ַהּכָ ְמַעט ָנְפָלה ִעם ַהּתִ ּכִ
ְטָיה, ְוַגם ַמְרָאה,  ם ַאְמּבַ ם ּגַ ְבִעיָטה, ִנְכְנָסה. ָהיּו ׁשָ ֶלת ְלָבָנה ּבִ ּדֶ

ַבת ַאַחת.  ּבְ

ת.  ׁשֶ ְמֻטּפֶ ׁש  ַמּמָ ְמֹאד,  ַמְצִחיָקה  ה  ַיְלּדָ ְרָאה,  ּמַ ּבַ ם,  ׁשָ ָראּו 
ֵנס!  ִמיד.  ּתָ מֹו  ּכְ ִהירֹות,  ּבְ חּומֹות  ָהיּו  ּה  ּלָ ׁשֶ ּבֹות  ַהּגַ ּכֹל,  קֶֹדם 
ה  ּתָ ִמּכִ י  ִלּבִ ל  ׁשֶ ְוָהְרִגילֹות  ִעירֹות  ַהּצְ ִנים  ַהּפָ ָהיּו  ּה  ּלָ ׁשֶ ִנים  ַהּפָ
ְמגֶֹחֶכת  ִנְרֵאית  ָהְיָתה  רּוָגה  ַהּסְ ְבעֹוִנית  ַהּצִ ַחת  ְטּפַ ַהּמִ ְוָלֵכן  ד'. 

בֹוָהה ֵמָהָרִגיל. י ָהְיָתה ּגְ ּבִ ּלִ ְלַהְפִליא, ֲאִפּלּו ׁשֶ

ַמה  ַהַאף.  ֶאת  ָמה  ְוִעּקְ ָנמּוְך  קֹול  ּבְ ָאְמָרה  ִהיא  ִסיִכי",  "ּפְ
ָכה ֶזה ָהָיה ִנְרֶאה. ְמֻטְרָלל ְלַגְמֵרי.  ּכָ ַלֲעׂשֹות ׁשֶ
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ְרָאה.  ַהּמַ ֶאת  ָחְקָרה  ִהיא  ים?  ּנִ ְמׁשֻ ְצָבִעים  ּבִ ּפֹה  ַהּכֹל  ה  ָלּמָ
י ָרְצָתה  ָתה אֹוָתּה, ְוִלּבִ ָמקֹום ַלֲענֹות, ִחּקְ מֹו ַמְרָאה, ּבְ ְרָאה, ּכְ ַהּמַ

ֵקטֹות.  ּקֹות ׁשְ ה ּדַ ּמָ ה ּכַ ַלְחׁשֹב ַעל ָהִעְנָין ַהּזֶ

ּה,  ּלָ ׁשֶ ֶדת  ַהְמֻנּקֶ ֲחָצִאית  ּבַ יּוִמי  ָלּה  ְך  ָמׁשַ ֶרַגע  אֹותֹו  ּבְ ֲאָבל 
יַע  ִהְצּבִ א",  ָלּה ׁשּוב "ִא-ּמָ ְיָלדֹות, ָאַמר  ל  ׁשֶ ִמין ֲחָצִאית  ֹזאת  ּכָ
"ַמִים?  ַאל:  ְוׁשָ ים  ֻתּמִ ּכְ כֹוָכִבים  ּבְ ֶטת  ֶ ַהְמֻקּשׁ ְטָיה  ָהַאְמּבַ ַעל 

ְטָיה?"  ַאְמּבַ

ֵבָדה  ּכְ ְוַאֲחָריּות  ב,  ַהּלֵ ל  ּכָ ֶאת  ָלּה  ְפסּו  ּתָ דֹוִלים  ּגְ ַרֲחִמים 
ֹראׁש. ִהְצטֹוְפָפה ָלּה ּבָ

ְמיֹון  ַהּדִ ל  ּכָ ָלּה,  ַמְתִאים  ה לֹא  ּזֶ ׁשֶ ה  ְוַכּמָ ַמְצִחיק  ה  ּזֶ ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ
ַהְיָלִדים  ַעת  ְלַאְרּבַ ו  ַעְכׁשָ ְדַאג  ּתִ לֹא  ִהיא  ִאם   - ה  ַהּזֶ ַהּמּוָזר 

ים ְוַהֲחמּוִדים, ִמי ִיְדַאג ָלֶהם?  ּנִ ַהְמׁשֻ

ֶלפֹון. ִהיא ָרָצה ֵאָליו, ְולֹא ָמְצָאה אֹותֹו. אּוף,  ְוָאז ִצְלֵצל ַהּטֶ
ֵאיֹפה הּוא? 

יַח  ִהּנִ ְלָחן,  ֻ ַהּשׁ ַעל  רּוַע  ׂשָ אֹות  ַהּפֵ ִעם  ֶלד  ַהּיֶ ָהָיה  ח  ְטּבָ ּמִ ּבַ
ֵעיַנִים ֲעצּומֹות ּוְבֶפה  ק ֵאָליו ּבְ ׁש ִנְדּבַ ָעָליו רֹאׁש ּוְכֵתַפִים ּוַמּמָ

ְמֻלְכָלְך. 

ּמֹות,  ין ַהּצַ דֹוָלה ִמּבֵ ה ַהּגְ ְלּדָ ַהּיַ ָחה  ּוְ ּדִ ְבָגִדים",  ּבִ ם  ִנְרּדַ "הּוא 
ֶטְטִריס.  ָקה ּבְ ְוִהְתַעּסְ

ֶלד  ַהּיֶ ן  ִמְסּכֵ ְלחּוָצה.  י,  ִלּבִ אֹוָתּה  ֲאָלה  ׁשָ ֶלפֹון?"  ַהּטֶ "ֵאיֹפה 
א  ה ָלּה. ֲאָבל אּוַלי זֹאת ִאּמָ ַחּכֶ ּמְ ינֹוק ׁשֶ ן ַהּתִ ְך, ִמְסּכֵ ּכָ ם  ְרּדַ ּנִ ׁשֶ
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ל  יר ָלּה ַמה ּכָ כֹול ְלַהְסּבִ ּיָ הּו ַאֵחר ׁשֶ ֶרת, אֹו ִמיׁשֶ ֶ ְתַקּשׁ ּמִ ּה ׁשֶ ּלָ ׁשֶ
ה. ּפּור ַהּזֶ ַהּסִ

ל ַמִים  ְטָיה, ֶזֶרם ׁשֶ ִכי עֹוֶלה ְויֹוֵרד ִנְמַלט ֵמָהַאְמּבַ "אֹוֹוּוּוּו", ּבֶ
ָעָקה.  ִהְצָטֵרף ֶאל ַהּזְ

ַחת  ְטּפַ ְפָקה ְלַעְצָמּה ַעל ַהּמִ י, ּדָ "ֲאִני לֹא נֹוְרָמִלית!" ָצֲעָקה ִלּבִ
ם. ֲחָזָרה ְלׁשָ ֲעָטה ּבַ ְוׁשָ

פֹוֶפֶרת,  ְ ְך ֶאת ַהּשׁ ָבר, הּוא ָמׁשַ ְרֶאה ָרָצה ְלִהְתַרֵחץ ּכְ ּנִ יּוִמי ּכַ
ִניָמה ְלתֹוְך ִמְקַלַחת ָקָרה ּוְפָרִאית.  ֶרז, ְוֶהֱחִליק ּפְ ִהְתָקֵרב ֶאל ַהּבֶ

ָעְטָפה  ינֹוק,  ַהּתִ ֶאת  ָאְסָפה  י  ִלּבִ ְלַצְרֵצר,  יְך  ִהְמׁשִ ֶלפֹון  ַהּטֶ
ְקָעה ֶאת  ּתָ ים,  ָגִדים ָהְרֻטּבִ ַהּבְ ּנּו ֶאת  ִמּמֶ ְלָפה  ׁשָ ִחּבּוק,  ּבְ אֹותֹו 
ל  ְלַטּפֵ ְוֵתֵלְך  ִלְרֹחץ אֹותֹו  ְגֹמר  ּתִ ַרק  ּבּועֹות.  ְוִהְקִציָפה  ָקק  ַהּפְ

ֶלד ָהָאֹדם.  ּיֶ ּבַ

ה  ּכָ ְגַלל ַהּמַ ַצח, ּבִ ָחה ְליּוִמי ַעל ַהּמֵ ה ְונֹוָרָאה ִהְתַנּפְ ה ְסֻגּלָ ּלָ ּגֻ
לֹון ָצְרחּו ַהְיָלדֹות, ָרבּו  ּסָ ַפל. ִהיא ָהְלָכה ְוָגְדָלה. ּבַ ּנָ ׁשֶ ל ּכְ ּבֵ ּקִ ׁשֶ
ם ְוָגְרמּו לֹו  ְרּדָ ֶלד ַהּנִ זֹו, ֵהִעירּו ֶאת ַהּיֶ ְטִריס, ֶנֶאְבקּו זֹו ּבְ ַעל ַהּטֶ

ִית.  א ֶאת ַהּבַ ל. ַרַעׁש נֹוָרא ִמּלֵ ְלַיּלֵ

ְדָקה ֶאת  ּבָ ֶבת  ּגֶ ַהּמַ ּוְבתֹוְך  יּוִמי,  ְזִהירּות ֶאת  ּבִ י הֹוִציָאּה  ִלּבִ
ִריָנה. ִהיא ֲאמּוָרה  ה. ִהיא ֲאמּוָרה ִלְמרַֹח ָעֶליָה ַמְרּגָ ֻגּלָ ה ַהּסְ ּלָ ַהּגֻ
ֶאת  ְלַהְפִריד  ֲאמּוָרה  ִהיא  ַהְיָלִדים.  ָאר  ׁשְ ֶאת  ם  ּגַ יב  ּכִ ְלַהׁשְ
ע  ׁשַ ת ּתֵ ה ּבַ ַיְלּדָ ׁש ָהזּוי ּומּוָזר ׁשֶ ם. ְוֶזה ִנְרֶאה ָלּה ַמּמָ ִריָבה ׁשָ ַהּמְ

ל ֶזה.  ה ֶאת ּכָ ֲעׂשֶ ּתַ
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ק ָלּה ַלֲעזֹב ַהּכֹל ֶרַגע, ָלֵצאת ַהחּוָצה, ְלָבֵרר ַמה  ֵ י! ִמְתַחּשׁ ּדַ
אן. ּכֹוֵאב ָלּה ָהרֹאׁש ְוִהיא ְצִריָכה ַרק ְלַנּסֹות ִלְמצֹא ֶאת  ּקֹוֶרה ּכָ

ֶהם.  ּלָ ח ׁשֶ ְטּבָ ְיָתה, ֶאל ַהּמִ ְחִזיר אֹוָתּה ַהּבַ ּמַ ִביל ׁשֶ ְ ַהּשׁ

ֲאָבל לֹא. 

רּות  ָאה. ֵאין ָלּה ֶאְפׁשָ ּבָ מֹו ׁשֶ אן ּכְ רּות ְלֵהָעֵלם ִמּכָ ֵאין ָלּה ֶאְפׁשָ
ל  מֹר ֲעֵליֶהם? ִמי ְיַטּפֵ ָכה. ִמי ִיׁשְ ְלַהְפִקיר ֶאת ַהְיָלִדים ָהֵאּלּו ּכָ

ֶהם? ּבָ

ִנים!  ִמְסּכֵ


