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האיורים ללא קרדיט ,מעשה ידי אורה איתן( ,למעט איור
הסיפור של אורי אורלב) נלקחו מגיליונות פילון שונים.
כל הזכויות שמורות

ְ ּג ֶב ֶרת זּו

ִא ְ ּי ָרה :רּות ָצ ְר ָפ ִתי

קפלו פנימה ותראו מה יקרה לפיל

איור :דודו גבע

נָ ִס ְ
יך ֶׁש ָהיָ ה ּ ַפ ַעם ְצ ַפ ְרדֵּ ַע /
נָ ִס ְ
יך ֶׁש ָהיָ ה ּ ַפ ַעם ְצ ַפ ְרדֵּ ַע
לּולית.
ִמ ְת ַ ּג ְע ֵ ּג ַע ַל ּ ְׁש ִ
ימה ֶׁשל בּ ֹץ
ִׁשיר ַעל ְ ּג ִל ָ
ילית.
נֹוׁשף ַּב ֲח ִל ִ
הּוא ֵ

ן-א ִסיף
לֹומית ּכ ֵֹה ָ
ְׁש ִ

ָּכ ְת ָבה :נִ ָירה ַה ְר ֵאל
יתן
אֹורה ֵא ָ
ִא ְ ּי ָרהָ :

יח ֵמ ָרחֹוק
ַא ּפֹו ֵמ ִר ַ
יסים,
בּ ֶֹׂשם נַ ְר ִק ִ
ְּב ֵעינָ יו ַה ָ ּירֹק
הּוא ַה ֶ ּצ ַבע ַה ּ ַמ ְק ִסים.
וְ ַה ָ ּנ ִס ְ
יך ֵאינֹו ׁשֹוכֵ ַח
יֹודע:
וְ ַה ּ ֵלב ֶׁש ּלֹו ֵ
לּולית
ִאם יִ ּפֹל הּוא ַל ׁ ּ ְש ִ
יָ ׁשּוב ִל ְהיֹות ְצ ַפ ְרדֵּ ַע.

ל-א ִביב ַה ְ ּבנּויָ ה ַעל חֹולֹות,
ָ ּב ִעיר ֵּת ָ
ָהיֹה ָהיּו ְׁש ֵּתי ֲחתּולֹות.
יּולה ֲאפ ָֹרה,
ׁשּולה ְּכ ֻת ּ ָמה וְ ָ
ָ
מֹורא.
ּוב ִלי ָ
ֲחתּולֹות ְ ּב ִלי ּ ַפ ַחד ְ

ְׁש ֵּתי ֲחתּולֹות ַמ ּ ָמׁש ֲחכָ מֹות,
ָא ֲהבּו ַה ְר ּ ַפ ְתקֹות וְ גַ ם ִמ ְל ָחמֹות.
ַעל ָמה נִ ְל ֲחמּו? ַעל ָּכל דָּ ָבר,
ַ ׂש ִ ּקית ַא ׁ ְש ּ ָפהַ ,מ ָ ּקקַ ,עכְ ָ ּבר.

ׁשּולה ָהיְ ָתה ּ ַפ ְרוָ ה ַר ָּכה,
ְל ָ
תּוקה.
יּולה ָהיְ ָתה ְמאֹד ְמ ָ
ָ
ְ ּבגִ יל ָצ ִעיר ֵהן ָהיּו ֲח ֵברֹות,
ֲא ָבל ְּכ ֶׁש ָ ּבגְ רּוִ ,ה ְת ִחילּו ָצרֹות.

נֹועזֹות ַמ ּ ָמׁש,
יּולהָ ,
ׁשּולה וְ ָ
ָ
נֶ ֶא ְבקּו זֹו ָּבזֹוְ ,ללֹא ֲח ׁ ָשׁש.
ּומ ָ ּיד ָהיּו ִמ ְת ַח ְּבקֹותְ ,מ ֻר ּצֹות,
ִ
ַח ִ ּיים ָּכ ֵא ּ ֶלה ֵהן רֹוצֹות.
וההמשך  -בספר

השנה חוגג כתב העת פילון  40שנה .העורכת האגדית נירה הראל פנתה אלי בסוף
שנות ה 70-ממש בתחילת דרכי המקצועית ,כדי שאצור איורים לעיתון המתוק שלה:
שערים ,כפולות עמודים ,איורים לסיפורים ועוד.
לרגל יום ההולדת של פילון יצרתי איור כמחווה לעידן התמימות הרחוק ההוא שבו
ילדים היו קוראים עיתוני נייר.
לא מזמן גיליתי שיש רחוב פילון ,ניצב לשדרות בן גוריון בתל אביב .את שם הרחוב
מבטאים אמנם ב-פ רפה ,אבל לי זה לא משנה! העיקר שנולד רעיון טוב לאיור.
יׁש ָקה
ישל ִק ְ
ִמ ׁ ֶ

אֹורגָ ד
ָּכ ְת ָבה :דּ ִֹורית ְ
יׁש ָקה
ישל ִק ְ
ִא ֵ ּירִ :מ ׁ ֶ
"רופא בדרך" ,הסיפור שהתפרסם ב"פילון" ,לא נולד כמו
ספרים אחרים שכתבתי .יתר ספריי נולדו מתוך רעיונות
שנבטו בראשי ,ועד שלא הלבשתי אותם במילים המתאימות,
ולא טוויתי להם עלילה ,לא מצאתי לעצמי מנוח ,ולכן
כתבתי אותם .אך כאמור ,לא כך היה סיפור לידתו של
"רופא בדרך".
מי שהגה את רעיון כתיבת הסיפור המיוחד במינו הזה ,הייתה
עורכת "פילון" ,נירה הראל .תחילה הציעה לי נושא שונה.
"מה דעתך לכתוב סיפור על עלילות מכונית ונוסעיה?"
שאלה אותי נירה.
עניתי לה שמכונית היא בעיניי אך ורק כלי תחבורה ,ולכן
לא אוכל להמציא לה עלילה.
"אולי תרצי לכתוב סיפור על קבוצת כדורגל?" הציעה לי
עורכת "פילון" עוד הצעה.
מה לי ולכדורגל? אמרתי בלב ,וגם על ההצעה הזאת השבתי
בשלילה.
"אציע לך הצעה אחרונה ",אמרה נירה" ,תכתבי סיפור
הקשור לרפואה".
אך יצאו המילים מפיה ,וקראתי בהתרגשות" :כן ,זה בדיוק
הדבר שעליו אני רוצה לכתוב!"
תהיתי איך לא חשבתי על זה בעצמי .כי מיד כשהועלה
הנושא נזכרתי באבי הרופא וראיתי אותו בדמיוני מטפל
בחולים ,כמו שהיה בילדותי ,בימים ששלטו בארץ האנגלים.
לפני שעלתה משפחתי ארצה ,היה אבא רופא ידוע בגרמניה.
אבל כאן ,בארץ ישראל ,לא הניח לו השלטון הבריטי לעסוק
במקצועו .לכן ,כדי לפרנס את משפחתנו ,עבד אבי כפועל
במפעל יהלומים.

כשנודע לתושבי הסביבה שהגיע למקום רופא ,באו אלינו
הביתה אנשים שהיו זקוקים לעזרה רפואית ,והוא כמובן לא
סירב .היו לו כל המכשירים הנחוצים ,והוא טיפל בכל מי
שבא .כיוון שטרם קיבל משלטונות המנדט רישיון
לעסוק במקצועו ,לא גבה אבי תשלום מן המטופלים ,והם –
במקום לשלם  -גמלו לו במתנות.
כעת תארו לכם אותי באותם ימים ,ילדה קטנה וסקרנית,
המביטה איך אבא שלה מטפל בחולים ,רואה כמה הם מודים
לו ומביאים מתנות .ברור שהדברים הללו השפיעו עלי מאוד.
כעת אתם בוודאי מבינים מדוע הסכמתי מיד לקבל את
הצעתה של נירה הראל.
כי גם אם חלפו שנים רבות מאותם זמנים שהייתי ילדה,
נחרתו הדברים שקרו לי אז עמוק בזיכרוני ,ושמחתי לכתוב
על נושאים הקשורים לנושא הרפואה.
לצורך הסיפור המצאתי דמות של ילד שמתעניין ברפואה,
ורבים מן המעשים שייחסתי לו קרו בעצם לי ולבני משפחתי.
הראיתי את הפרקים הראשונים לעורכת ,והנה הדברים
שאמרה" :מאחר שהסיפור עוסק ברפואה לילדים ,צריך
המידע להיות מדויק .אכיר לך רופאת ילדים שתבדוק
כל פרט ופרט .רק אחרי שהרופאה תאשר שכל הפרטים
הקשורים לרפואה נכונים ,נתחיל לפרסם את הסיפור
בהמשכים".
בזו הדרך התוודעתי לרופאת הילדים המעולה ,ד"ר אורה
שפייזר ,שמילאה בנאמנות את התפקיד שהועידה לה
העורכת ,וגם נכנסה כדמות לעלילה .קראתי לה בסיפור,
"דוקטור שמחה ",והיא אהבה גם את הדמות וגם את השם
שנתתי לה .עד היום מתנגן באוזניי קולה בטלפון" ,שלום
דורית ,זאת דוקטור שמחה מדברת".
ככה זה בסיפורים ,לפעמים דמויות אמיתיות נכנסות לסיפור
דמיוני ,ולפעמים דמויות דמיוניות נכנסות לסיפור אמיתי.

ַה ּ ִפילֹון

ַה ְמנַ גֵ ן /

ֶא ְפ ַריִ ם ִסידֹון

ָרחֹוק ַ ּב ַ ּי ַער ְ ּב ֶה ְס ֵתר,
ֶה ְח ִליט ּ ִפילֹון ִל ְלמֹוד ּ ְפ ַסנְ ֵּתר.
ָּכל יֹום ֵ ּבין ַא ְר ַבע ְל ָח ֵמש,
לֹובׁש
ָהיָ ה ִ ּבגְ ֵדי ִא ּמּון ֵ
ּומ ְתיַ ּׁ ֵשב מּול ַה ּ ְפ ַסנְ ֵּתר –
ִ
ּומזַ ּ ֵמר.
ּומנַ גֵ ן ְ
ְ

ֲא ָבל ַא ּפֹוֲ ,א ָבל ַא ּפֹו,
הּוא נָ ע וְ זָ ע ִמ ָּשם ְל ּפֹה.
ית ִרים ַמ ִ ּקיׁש,
ַעל ָּכל ַה ֵמ ָ
וְ ַה ִּכנּ ור ֻּכ ּלֹו ַמ ְר ֵעיׁש.
וְ ַת ַחת ַמנְ ִ ּגינָ ה ,יֵ ׁש ַר ַעׁש -
ֲא ֶׁשר ָאזְ נַ יִ ם ַמ ֲח ִריׁש.
		
"אּולי ָח ִליל"ִ ּ ,פילֹון ָח ַשב,
ַ
"יַ ִ ּציל ֶאת ַה ּ ַמ ָצב ַעכְ ָשיו.
ָח ִליל הּוא ְּכ ִלי ּ ָפׁשּוט וְ ַקל
ּולנַ ֵ ּגן ָע ָליו אּוכַ ל".
ְ
ִמיָ ד נָ ַטל ּ ִפילֹון ָח ִליל
ּולנַ גֵ ן ָע ָליו ִה ְת ִחיל.
ְ

דֹו ֶרה ִמי ַפה סֹול ...וְ זֶ ה ַה ּכֹל.
יֹותר ָּתוִ ים הּוא לֹא יָ כֹול,
ֵ
הּוא ִמ ְׁש ַּת ֵדל ,הּוא ְמנַ ֶסה,
מֹוריד ִמכְ ֶסהֵ ,מזִ יז ִּכ ֵּסא.
ִ
ֲא ָבל ַא ּפֹוֲ ,א ָבל ַא ּפֹו,
הּוא נָ ע וְ זָ ע ִמ ָּשם ְל ּ ֹפה.
ַעל ַה ְק ִל ִידים ַמ ֶּכה ַמ ִ ּקיׁש,
וְ ַה ּ ְפ ַסנְ ֵּתר כֻ לֹו ַמ ְר ִעיש.
וְ ַת ַחת ַמנְ גִ ינָ ה ,יֵ ׁש ַר ַעש -
ֲא ֶשר ָאזְ נַ יִ ם ַמ ֲח ִריש.
"ת ְׁש ַמע"ָ ,א ַמר לֹו ָה ֲחמֹור,
ִּ
אּולי ִל ְלמֹוד ִּכנּ ֹור?
"נַ ֵּסה ַ

ַמ ְס ִּתיר ֶאת ָּכל ַהנְ ָק ִבים
וְ ָּככָ ה ֶש ִ ּב ְמקֹום ָּתוִ ים,
אֹותֹו ָח ִליל ּ ָפׁשּוט ַמ ְר ִעיׁש -
וְ כָ ְך ָאזְ נַ יִ ם ַמ ֲח ִריׁש.
ָח ׁ ַשב ּ ִפילֹון" ,זֶ ה לֹא הֹוגֵ ן,
ַא ּ ִפי ַמ ְפ ִר ַיע ְלנַ ֵ ּגן.
ִאם ָּכ ְך לֹא ֲאנַ ֵ ּגן ַעל ְּכ ִלי -
ֶא ּ ָלא ַעל ַא ּ ִפי ֶׁש ִלי"
בֹוה
וְ הּוא ֵהנִ יף ִח ְדקֹו ָ ּג ַ
קֹוע.
ּוב ָחזְ ָקה ֵה ֵחל ִל ְת ַ
ְ

ִּכנּ ֹור הּוא ְּכ ִלי יָ ֶפה ,נָ ִעים,
נִ ְר ֶאה ִלי ֶׁש ְל ָך יַ ְת ִאים".
יהר ּ ִפילֹוןִּ ,כנּ ֹור ָקנָ ה
ִמ ֵ
וְ ָאז ֵה ֵחל ִּבנְ גִ ינָ ה.

דֹו ֶרה ִמי ַפה סֹול ...וְ זֶ ה ַה ּכֹל.
יֹותר ָּתוִ ים הּוא לֹא יָ כֹול,
ֲ
הּוא ִמ ְׁש ַּתדֵּ ל וְ הּוא ֵמזִ יע,
ֶאת ָּכל ּכֹוחֹו ַמ ּ ָמש ַמ ְׁש ִק ַיע

דֹו ֶרה ִמי ַפה סֹול ...וְ זֶ ה ַה ּכֹל.
יֹותר ָּתוִ ים הּוא לֹא יָ כֹול,
ֵ
נֹושף,
הּוא ִמ ְת ַא ֵמץ וְ הּוא ׁ ֵ
ׁשּוב וָ ׁשּוב ,לֹא ִמ ְת ַעיֵ ף.
ֲא ָבל ַא ּפֹוֲ ,א ָבל ַא ּפֹו,
הּוא נָ ע וְ זָ ע ִמ ׁ ּ ָשם ְל ּ ֹפה.

דֹו ֶרה ִמי ַפה סֹול ...זֶ ה לֹא ַה ּ ֹכל.
ַ ּגם ַלה וְ ִסי ּ ִפילֹון יָ כֹול.
וְ קֹול ִ ׂש ְמ ָחה וְ קֹול ָׂשׂשֹון,
ּ ַפ ַעם ַא ּפֹו הּוא ַס ְקסֹופֹון.
צּורה,
ַא ַחר ָּכך ְמ ַׁש ֶ ּנה ָ
וְ ּ
צֹוצ ָרה.
הֹופָ ,ה ֶחדֶּ ק ֲח ְ
ְ
הֹופך ָח ִליל
וְ ִה ֵ ּנה ,הּוא ֵ
וְ ֵאיזֶ ה ְצ ִליל ,וְ ֵאיזֶ ה ְצ ִליל.

ּומה ָה ַפ ְך ָה ַאף ָּכ ֵעת?
ַ
נָ כֹון נִ ַח ְׁש ֶּתם ְ -ק ַל ִרינֶ ט.
ַּכ ּ ָמה יָ ֶפהַּ ,כ ָמה נֶ ְח ָמד,
ֲהמֹון ֵּכ ִלים ..וְ ַאף ֶא ָחד.
				

ִא ֵ ּיר :דָּ נִ י ֶק ְר ַמן

ַה ַ ּג ּ ָמד ַא ֶפ ָחד /

ֵל ָאה נָ אֹור

ֶא ְצ ֵלנּו ָ ּגר ַ ּג ּ ָמד מּוזָ ר,
יּוחד.
ׁשֹובבַ ,אך ְמ ָ
ָ
הּוא ָא ֵׁשם ְ ּבכָ ל דָּ ָבר
קֹור ִאים לֹו ַא ֶפ ָחד.
ְ
ָּת ִמיד הּוא ִמ ְת ַח ֵ ּבא ַ ּב ֵ ּצל
רֹואים אֹותֹו.
לֹא ִ
ֲא ָבל ָּכל ַמה ֶׁש ִמ ְת ַק ְל ֵקל
זֶ ה ְ ּב ַא ְׁש ָמתֹו.
יח ִלי,
ָּכל ַמה ֶׁשלֹא ַמ ְצ ִל ַ
נִ ְׁש ָ ּבר ,נִ ְמ ָע ְךָ ,א ַבד,
ִמי ָא ֵׁשם? זֶ ה לֹא ֲאנִ י.
זֶ ה הּוא .זֶ ה ַא ֶפ ָחד.
חֹורקֹות
ִאם ַהדְּ ָלתֹות ּ ִפ ְתאֹום ְ
זֶ ה ַרק ִ ּבגְ ָללֹו,
ִּכי ְל ַׁש ֵמן ֶאת ַה ִ ּצ ִירים
זֶ ה ַה ַּת ְפ ִקיד ֶׁש ּלֹו.
ֶא ְתמֹול ָה ֲא ַ ּג ְר ָטל נָ ַפל לֹו,
ִהכְ ִתים ֶאת ַה ּ ַמ ּ ָפה.
הּוא ָ ּבא ִעם בּ ֹוץ ַ ּב ַ ּנ ֲע ָליִ ם
ִלכְ ֵלך ֶאת ָה ִר ְצ ּ ָפה.
נִ ְק ְרעּו לֹו ְׁשנֵ י ְס ָפ ִרים,
נִ ְׁש ּ ְפכּו לֹו ַמיִ ם,
חּול ָצה
נִ ְת ָלׁש ַּכ ְפ ּתֹור ִמן ַה ְ
ַ ּגם ִמן ַה ּ ִמכְ נָ ַסים.

ילם וְ ַה ּכֹוכָ ב ַהנֶ ְע ָלם /
ֵע ָ
הּוא ׁשֹוכֵ ַח נְ יָ רֹות
ְ ּב ְ
תֹוך ַה ּ ְמ ָק ֵרר.
הּוא ּפ ֵֹות ַח ֶאת ַהדֶּ ֶלת
וְ ֵאינֹו סֹוגֵ ר,
ִ ּבגְ ַלל זֶ ה ָחתּול חֹוגֵ ג
ׁשֹוקֹולד.
ָ
ַעל ַה
זֶ ה לֹא ֲאנִ י ,זֶ ה לֹא ָא ִחי,
זֶ ה הּוא ,זֶ ה ַא ֶפ ָחד.
יֵ ׁש ִס ָמנִ ים ֶׁשל ֶא ְצ ָ ּבעֹות
ֶׁש ּלֹו ַעל ַה ִ ּקירֹות.
ְּב ָ ּג ִדים ִמ ַּת ַחת ַל ּ ִמ ּ ָטה
ַמ ְס ִטיק ַ ּב ְמגֵ רֹות.
ָה ִאם ַ ּגם ֶא ְצ ְלכֶ ם יֶ ְׁשנֹו
ַ ּג ּ ָמד ָּכזֶ ה נֶ ְח ָמד
ֶׁשהּוא ָא ֵׁשם ְ ּבכָ ל דָּ ָבר?
קֹור ִאים לֹו ַא ֶפ ָחד.
ְ

אּובן ִמ ָירן
ְר ֵ

חּוצה דֶּ ֶרך
ילם ַמ ִ ּביט ַה ָ
ָּכל ֶע ֶרבִ ,ל ְפנֵ י ֶׁשהּוא נִ ְר ַדםֵ ,ע ָ
סֹופר".
ֹותב ִס ּפ ִּוריםֲ ,א ָבל ֲאנִ י ְ ּבכָ ל זֹאת ֵ
ֲאנִ י לֹא ּכ ֵ
טּוחה ֶׁשהּוא ְּכ ָבר יָ ׁ ֵשן
ַה ַחלֹוןִ .א ָמאֶ ׁ ,ש ִסיְ ָמה ְל ַה ְר ִדים אֹותֹוּ ְ ,ב ָ
ֹותב
סֹופר ִאם ַא ָּתה לֹא ּכ ֵ
"איך זֶ ה יָ כול ִל ְהיֹות ֶׁש ַא ָּתה ֵ
ֵ
ּומ ְתיַ ׁ ֶש ֶבת מּול ַה ֶט ֶלוִ יזְ יָ ה ַ ּב ַּסלֹון ְּכ ֵדי ִל ְצ ּפֹות ַ ּב ֲח ָדׁשֹות.
ִ
ִס ּפ ִּורים?"
חֹול ֶמת ֶׁש ַ ּגם הּוא יָ ׁ ֵשן.
ָּת ָמרֶׁ ,שיְ ֵשנָ ה ְ ּבאֹותֹו ֶח ֶדרְּ ,כ ָבר ֶ
ילם וְ ִח ּיּוך ָ ּגדֹול ִּכ ָּסה ֶאת ּ ָפנָ יו וְ גַ ם ֶאת
"זֶ ה סֹוד" ָא ַמר ֵע ָ
ְ
הֹולך ַל ַחלֹון ַעל
יֹורד ֵמ ַה ִמ ּ ָטה וְ ֵ
ילם לֹא יָ ֵׁשן .הּוא ֵ
ֲא ָבל ֵע ָ
ַה ּסֹוד ֶׁשלֹו.
ימד אֹותֹו.
ְקצֹות ֶא ְצ ָ ּבעֹותּ ְ ,ב ֶש ֶקט ְ ּב ֶׁש ֶקטְּ ,כמֹו ֶׁש ַא ָ ּבא ִל ֵ
חֹורים וְ ַה ּכֹוכָ ִבים ְמנַ ְצנְ ִצים ְּכמֹו ַּב ַמ ֲחרֹזֶ ת ֶׁשעֹונֶ ֶדת
ַה ָש ַמ ִ ּים ְׁש ִ
רֹוצה ַל ֲעׂשֹות ַמ ֶׁשהּו ָחׁשּוב ְ ּב ִלי ֶׁש ַאף ֶא ָחד יִ ְר ֶאה
"כ ׁ ֶש ַא ָּתה ֶ
ְּ
יּוחד.
ִא ּ ָמא כְ ֶׁש ִהיא ִמ ְת ַל ֶ ּב ֶׁשת יָ ֶפה ִ ּב ְמ ָ
ְ
"א ָחדְׁ ,שנַ יִ םְׁ ,של ָֹשה,
ילם ַמ ְת ִחיל ִל ְס ּפֹור ֶאת ַה ּכֹוכָ ִביםֶ :
אֹו יִ ְׁש ַמע אֹו יֵ ַדעַ ,א ָּתה ָצ ִריך ַל ֲעׂשֹות ֶאת זֶ ה ְּב ֶׁש ֶקט ְ ּב ֶש ֶקטֵ ,ע ָ
צבעֹותָ ",א ַמר לֹו ַא ָ ּבאֶׁ ,שנִ ְמ ָצא רֹוב ַהזְ ָמן
ַעל ְקצֹות ָה ֶא ָ ּ
ַא ְר ָ ּב ָעהֲ ,ח ִמ ּׁ ָשהִׁ ,ש ּׁ ָשהִׁ ,ש ְב ָעהְׁ ,שמֹונָ הִּ ,ת ְׁש ָעהֲ ,ע ָׂש ָרה.....
בֹודה ׁ ֶשלֹו.
ְ ּבחּוץ ָל ָא ֶרץ ִ ּבגְ ַלל ָה ֲע ָ
לֹוׁשים
"ׁש ִ
ֶע ְׂש ִריםֶ ,ע ְׂש ִרים וְ ֶא ָחד ".....וְ הּוא ְמ ַמ ְל ֵמל ְל ַע ְצמֹוְ :
לֹומר לֹו.
ְּכ ֶש ָהיָ ה ַ ּב ַ ּביִ תָ ,מ ָצא ַא ָ ּבא ָּת ִמיד ִמ ׁ ְש ּ ָפט ָחכָ ם ַ
ּושנַ ִ ּיםְ ׁ ....שלֹש ֵמאֹות
ּוׁשמֹונָ הֵ ...מ ָאה ְ
וְ ִׁש ּׁ ָשהַ ...א ְר ָ ּב ִעים ְ
בֹודה,
עֹוׂשה ַּב ֲע ָ
ילם ָׁש ַאל אֹותֹו ַמה הּוא ֶ
ּ ַפ ַעםְ ,ל ָמ ָשלְּ ,כ ׁ ֶש ֵע ָ
ֲח ִמ ּׁ ִשים וְ ַא ְר ָ ּב ָעה"....
סֹופר ֶאת ַה ּכֹוכָ ִבים".
"אנִ י ֵ
ָא ַמר ַא ָ ּבאֲ :
"א ְתמֹול ָס ַפ ְר ִּתי ְׁשלֹש
אֹומר ְל ַע ְצמֹוֶ ,
"א ָבל ֶר ַ ּגע "...הּוא ֵ
ֲ
"ל ָמה ָצ ִר ְ
ילם.
יך ִל ְס ּפֹור ֶאת ַה ּכֹוכָ ִבים?" ָׁש ַאל ֵע ָ
ָ
וח ִמ ּׁ ָשה ...נֶ ְע ַלם ִלי ּכֹוכָ בֵ ...איפֹה הּוא,
ֵמאֹות ֲח ִמ ּׁ ִשים ֲ
"כ ֵדי ָל ַד ַעת ַּכ ָמה יֵ ׁשֲ .א ָבל ִּת ׁ ְשמֹור ֶאת זֶ ה ְ ּבסֹודְּ .ב ֵס ֶדר,
ְּ
ַה ּכֹוכָ ב ַהזֶ ה?"
ַלם?" ִ ּב ֵיקש ַא ָ ּבא.
ילם ְמ ַפ ֵהק וְ כֹוכָ ב ֶא ָחד ְמנַ ְצנֵ ץ ֵא ָליו ְל ֶפ ַתעַ ":דיָ ,ס ַפ ְר ָת
ֵע ָ
ּומ ִרים
ילם ֵמ ִסיט ֶאת ַהוִ ילֹון ִ ּבזְ ִהירּות ַל ְצ ָד ִדים ֵ
ַעכְ ָשיו ֵע ָ
ַמ ְס ּ ִפיק ּכֹוכָ ִבים ְל ַהיֹוםַ .עכְ ָׁשו ַּת ֲחזֹור ַל ִמ ּ ָטה".
ֶאת ַה ְת ִריס ַמ ְס ּ ִפיק ָ ּגבֹוה ְּכ ֵדי ְל ַה ִ ּביט ְל ַמ ְע ָלהֲ .אחֹותֹו
ּומ ְמ ִשיך
עֹוׂשה .הּוא ׁשֹוכֵ ב ַעל ַה ַ ּגב ַ
ילם ֶ
וְ זֶ ה ְ ּב ִדיּוק ַמה ׁ ֶש ֵע ָ
ַה ְק ַטנָ ה נִ ְר ְד ָמה.
החּוצה ִמ ַ ּב ַעד ַל ַח ּלֹון ַה ּ ָפתּוח" .אּוףָ ,מ ַתי ְּכ ָבר
ָ
ְל ִה ְס ַּת ֵּכל
"ככָ ה ַה ּסֹוד יִ ּׁ ָש ֵאר
ילםָּ ,
"מ ָ ּזל ׁ ֶש ִהיא נִ ְר ְד ָמהָ ",ח ַשב ֵע ָ
ַ
חֹושב ַעד ֶש ֵעינָ יו
ֶא ְמ ָצא ֶאת ַה ּכֹוכָ ב ַהנֶ ְע ָלם ַהזֶ ה?! "...הּוא ֵ
ַרק ֶׁש ִלי".
נֶ ְע ָצמֹות.
ּ ַפ ַעם הּוא ִּכ ְמ ַעט גִ ּ ָלה ֶאת ַהסֹוד ׁ ֶשלֹו .זֶ ה ָהיָ ה ְּכ ֶש ַס ָ ּבא,
ילם ָׁש ַמ ִ ּים ְמ ֵל ִאים ּכֹוכָ ִבים" .יֹו!" הּוא
רֹואה ֵע ָ
ַ ּב ֲחלֹומֹו ֶ
רֹוצה
יל ִמי ,נָ כֹון ֶׁש ַא ָּתה ֶ
לֹו":ע ָ
ֵ
סֹופר ְמ ֻפ ְר ָסםָ ,א ַמר
ׁ ֶש ָהיָ ה ֵ
"כ ּ ָמה ּכֹוכָ ִבים! ֲא ָבל ֵאיפֹה ַה ּכֹוכָ ב ֶש ָח ֵסר
קֹורא ַ ּב ֲחלֹוםַּ ,
ֵ
סֹופר ְּכ ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ָ ּגדֹול?"
ִל ְהיֹות ֵ
ִלי?"
סֹופר!"
"אנִ י ְּכ ָבר ֵ
ילםֲ ,
"א ָבל ַס ָ ּבאֵ ",ה ִׁשיב ֵע ָ
ֲ
יח ֶאת
יתהַ ,מ ִ ּנ ַ
רֹואה ֶאת ַא ָ ּבא ֶׁשלֹוֶׁ ,ש ָחזַ ר ַה ַ ּב ָ
וְ ָאז הּוא ֶ
ְ
ֹותב ִס ּפ ִּורים?"
"א ָּתה ּכ ֵ
"ב ֶא ֶמת?" ִח ֵ ּיך ַס ָ ּבאַ ,
ֶּ
בֹוה
ּומנִ יף אֹותֹו ֲהכִ י ָ ּג ַ
ֹופף ֵא ָליוֵ ,
יסהִ ,מ ְת ּכ ֵ
ַה ּ ִמזְ וָ ָדה ַ ּב ְּכנִ ָ
ֹותב ִס ּפ ִּורים? ׁ ָשכַ ְח ָת ֶׁש ֲאנִ י
"מה ּ ִפ ְתאֹם ּכ ֵ
ַ
ֶשהּוא יָ כֹול.
יֹוד ַע ִלכְ תֹובַ ,ס ָ ּבא?
ִ ּבכְ ָלל לֹא ֵ
אֹומר ַא ָ ּבא" ,זֶ ה ַא ָּתה".
"ה ּכֹוכָ ב ַה ֶ ּזה"ֵ ,
ַ

יּובל
נּורית ַ
ִצ ְ ּי ָרהִ :

מֹוצאת ֻּב ָּבה /
ֹואי ֵ
בּ ִ

יָ ֵעל רֹוזְ ַמן

יבה ָל ּהַ .ה ֻ ּב ָ ּבה נֶ ְע ֶל ֶמת ַ ּב ּ ֶפה
ַ ּב ֲח ֵברֹות ֲא ָבל ַאף ַא ַחת לֹא ַמ ְק ִׁש ָ
צּועת
ּוב ֶא ְמ ַצע ְר ַ
ִה ֵ ּנה ַה ִ ּג ָ ּנה ְ,זֹאת ַה ּ ִמ ְד ָרכָ ה ,וְ ֵא ֶלה ַה ַּס ְפ ָס ִלים ָ
אֹותן זַ אזַ א
חּוצה וְ ָ
ֹואי וְ ַרק ַהנַ ֲע ַליִ ם ֶׁש ָל ּה ְמ ִציצֹות ָה ָ
יחיםֶׁ .ש ְ ּבתֹוכָ ה ַהגָ דֹול ֶׁשל בּ ִ
ּומ ָּס ִביב ָ ּג ֵדר ִׂש ִ
יהִ ,
ֹולל ָע ֶל ָ
ַהדֶּ ֶּׁשא ֶׁש ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ִה ְׁש ּת ֵ
ְמנַ ָסה ִל ְמׁשֹךְ.
ֹואיִ .היא ִּתינ ֶֹקת" ,עֹוד
דּורים ָל ֶלכֶ ת ְל ִאבּ ּוד .וְ זֹאת בּ ִ
כֹולים ַּכ ִ
יְ ִ
ּומ ִיריַ .הכְ ָלבֹות ַמ ְמ ִׁשיכֹות כְ ִא ּלּו לֹא ׁ ָש ְמעּו.
קֹור ִאים ַא ְבנֵ ר ִ
"די"ְ ,
ַ
צּועה.
אֹותה ֵמ ָה ְר ָ
אֹומר ַא ְבנֵ ר ֶׁש ְמ ַׁש ְח ֵרר ָ
לֹא ָמ ְל ָאה ָלה ָשנָ ה" ֵ
ומֹוציא ֶאת ַה ֻ ּב ָ ּבה
ִ
ֹואי
ׁשֹואג ַא ְבנֵ ר ַעל בּ ִ
"זֶ ה ְּכ ָבר ֻמגְ זָ ם"ֵ .
רֹוצ ֶצת
יֹוד ַעת ֲהמֹון דְּ ָב ִרים .וְ ִה ֵ ּנה ְק ִליאֹוִ .היא ִמ ְת ֶ
ִהיא ֲע ַד ִ ּין לֹא ַ
ְ
ֹואי נַ ֲע ֵׂשית ְׁש ֵק ָטה ּ ִפ ְתאֹום .וְ ְַזאזַ א
ַה ְק ַטנָ ה ֵמ ַה ּ ֶפה ָה ָרטּוב ׁ ֶש ָל ּה .בּ ִ
יחים ְ ּב ִלי ק ִֹׁשיָ .רזָ ה ּוזְ ִריזָ הִ .מ ּ ַפ ַעם
ְּב ַמ ְע ָ ּג ִלים וְ נִ כִ נֶ ֶּסת ְלתֹוך ַה ּ ִׂש ִ
ּומ ְתיַ ׁ ֶש ֶבת ַעל ַה ִ ּב ְר ַּכיִ ם ׁ ֶשל
ה-מ ְל ָאך ִ
ַמ ֲע ִמ ָידה ּ ָפנִ ים ׁ ֶש ִהיא ַּכ ְל ָ ּב ַ
טֹובה ׁ ֶש ִלי".
לֹוח ֶׁשת ָלה" :יָ ָפה ׁ ֶש ִליָ ,
ְל ַפ ַעם ִהיא ָר ָצה ְל ַחגִ ית ֶׁש ֶ
ּומי נְ כְ נַ ס ְ ּב ִדיּוק ַל ִ ּג ָ ּנה? רֹונִ י וְ ִא ּ ָמא וְ ַא ָבא ׁ ֶש ָל ּה.
ִמ ִיריִ .
רֹוצ ֶצת ְּכמֹו ְׁש ֵּתי
ישיתִ .היא ֵאינָ ה ִמ ְת ֶ
וְ זֹוהי זַ אזַ אַ ,ה ֲח ֵב ָרה ַה ׁ ְש ִל ִ
"מ ָצאנּו ֶאת ַה ֻ ּב ָ ּבה ׁ ֶש ָה ְלכָ ה ָלכֶ ם ְל ִאבּ ּוד
אומ ֶרת ַח ִ ּגית ָ
"ת ְראּו" ֶ
ִּ
ּומנַ ְדנֶ ֶדת ֶאת ָהרֹאש ֶׁש ּ ָל ּה
הֹולכֶ ת ְל ַאט ְ
ַה ֲח ֵברֹות ָה ֲא ֵחרֹותִ .היא ֶ
בּוע ׁ ֶש ָע ַבר".
ַ ּב ּׁ ָש ַ
ִמ ַ ּצד ְל ַצדֶׁ ,ש ֻּכ ּ ָלם יִ ְראּו ֶאת ַה ְס ָר ִטים ַה ֲח ָד ִׁשים ֶׁש ָק ְל ָעה ָלה
"אנִ יַ .רק ֲאנִ י".
חֹוש ֶבת ְק ִליאֹו ֲ
אתי" ׁ ֶ
"אנִ י ָמ ָצ ִ
ֲ
יֹוד ַעת ַּכ ּ ָמה ִהיא יָ ָפה וְ נִ זְ ֶה ֶרת ֶׁש ַה ּ ַפ ְרוָ ה ׁ ֶש ָלה ִּת ּׁ ָש ֵאר
ִמ ִירי .זַ אזַ א ַ
ּומ ַחטְ ,ק ָצת
לֹוק ַחת ֶאת ַה ֻ ּב ָבה ַה ְמעּוכָ ה .חּוט ַ
ִא ּ ָמא ׁ ֶשל רֹונִ י ַ
ּומ ְב ִר ָיקה.
ְמ ֻס ֶר ֶ ּקת ַ
ַמיִ םְ ,ק ָצת ׁ ֶש ֶמׁש ,וְ היא ַּת ֲחזֹור ְלרֹונִ י ְּכמֹו ֲח ָד ָׁשה.
ּומ ַד ְ ּב ִריםַ .ה ֲח ֵברֹות
יֹוש ִבים ִמ ִיריַ ,א ְבנֵ ר וְ ַחגִ ית ְ
ַעל ַה ַּס ְפ ָסל ְ
ׁשֹואל ַא ָ ּבא ׁ ֶשל רֹונִ י.
אֹותה?" ֵ
"מי ָמ ָצא ָ
ִ
ּומ ַׂש ֲחקֹותַ .א ְבנֵ ר
ַהטֹובֹות ְמ ַר ְח ְרחות זֹו ֶאת זֹו ְמכַ ׁ ְש ְּכשֹות ַ ּבזְ נָ בֹות ְ
אֹומ ֶרת
אֹותה" ֶ
חֹוׁש ֶבת ֶׁש ּׁ ְשלֹוׁש ַה ֲח ֵברֹות ַהטֹובֹות ָמ ְצאּו ָ
"אנִ י ֶ
ֲ
ֹואי ֶאת ַה ַּכדּור ֶׁש ּ ָלה וְ ִהיא ָר ָצה ִל ְת ּפֹוס אֹותֹוְ .ק ִליאֹו
זֹורק ְלבּ ִ
ֵ
נֹוה ֶמת ְּב ַל ַחׁש.
ֹואי ֶ
ׁשֹומ ַעת ֶׁשבּ ִ
ִמ ִירי ,וְ לֹא ַ
ֹופ ֶּסת ִהיא דַּ וְ ָקא זַ אזַ אֵ .הן ְמ ַׂש ֲחקֹות זְ ָמן
ּומי ֶׁש ּת ֶ
ְמנַ ָּסה ְל ַה ּ ִׂשיגִ ,
ְ
"אנִ י ָמ ָצאתיֲ .אנִ יֲ ....אנִ י".
ֲ
יחים .זַ אזַ א ְּוק ִליאֹו לֹא נִ כְ נָ סֹות
נֹופל ְלתֹוך ַה ִׂש ִ
ַמהַ ,עד ׁ ֶש ַה ַּכדּור ֵ
אֹומ ֶרת ִמ ִירי.
יחים" ֶ
רּוקה ָׁשםָ ,עמֹוק ַ ּב ּ ִׂש ִ
"היא ָהיְ ָתה זְ ָ
ִ
דֹוק ָרנִ ייִ םֲ .א ָבל
יחים ְמ ֵל ִאים ֲענָ ִפים ְ
יֹודעֹות ׁ ֶש ַה ִׂש ִ
ימהֵ .הן ְ
ּ ְפנִ ָ
"כל ַה ָּכבֹוד ַל ֲח ֵברֹות
ֹואיָּ .
רֹוטנֶ ת בּ ִ
ימה" ֶ
ּומה זֶ ה? ַעל ַה ֲא ָד ָמה ַה ּ ַל ָחה" ,וְ ַרק ֲאנִ י נִ כְ נַ ְס ִּתי ּ ְפנִ ָ
ּומ ַח ּ ֶפ ֶׂשת ֶאת ַה ַּכדּורַ .
ֹואי נִ ְד ֶח ֶקת ְ
בּ ִ
ּומ ַל ֶט ֶפת ֶאת ְק ִליאֹו.
אֹומ ֶרת ִא ָמא ׁ ֶשל רֹונִ י ְ
ַה ּטֹובֹות" ֶ
גֹור ֶרת
ֹואי ׁשֹוכַ ַחת ֶאת ַה ַּכדּור וְ ֶ
יחים מּונַ ַחת ֻּב ָּבה יָ ָפה .בּ ִ
ֵּבין ַה ִׂש ִ
י",הן ְס ָתם ָח ְטפּו ִלי" ֲא ָבל
ֹוא ֵ
נֹוה ֶמת בּ ִ
אֹותה" ֶ
אתי ָ
הֹוצ ִ
"אנִ י ֵ
ֲ
יאה וְ כָ ל ַא ַחת
ֶאת ַה ֻּב ָּבה ֶאל ַהדֶּ ֶׁשאְ .ק ִליאֹו וְ זַ אזַ א ַמ ְב ִחינֹות ַ ּב ְמ ִצ ָ
ְ
ׁשֹומ ַע.
הֹופך ַאף ֶא ָחד לֹא ֵ
מֹושכֹות ֶאת ַה ֻ ּב ָ ּבה וְ ַעד ְמ ֵה ָרה ֵ
קֹוראתִ :היא ׁ ֶש ִלי! ׁ ְש ָל ׁ ְש ָתן ְ
ֵ
אֹומ ֶרת
יחים" ֶ
תּוקה ֶׁשנִ כְ נְ ָסה ַל ִׂש ִ
"זֹאת ֶ ּב ַטח ַה ְק ַטנְ טֹונֶ ת ַה ְמ ָ
רֹוח?
יאה וְ ִל ְב ַ
יח ָל ַק ַחת ֶאת ַה ּ ְמ ִצ ָ
ַה ּ ִמ ְ ׂש ָחק ְל ַת ֲחרּותִ .מי ַּת ְצ ִל ַ
צּובה.
ֹואי ֲע ָ
ּומ ַל ֶט ֶפת ֶאת ַה ּ ַפ ְרוָ ה ֶׁשל זַ אזַ א .בּ ִ
ִא ּ ָמא ֶשל רֹונִ י ְ
לּולה ִל ְהיֹות ְס ַמ ְרטּוט.
ַה ֻּב ָּבה ְּב ַס ָּכנָ הֵ .מרֹב ְמ ִׁשיכֹות ִהיא ֲע ָ
ילה ֶאת ַה ֻ ּב ָ ּבה
רֹוצה ֶׁש ֻּכ ּ ָלם יֵ ְדעּו ִמי ַה ַּכ ְל ָ ּבה ַה ִ ּגבּ ָֹורה ֶׁש ִה ִ ּצ ָ
ִהיא ָ
אֹותה ֶאל ָהאֹורַ .עכְ ָׁשו
הֹוציאּו ָ
אֹותה וְ ִ
ָּב ַה ְת ָח ָלה ָׁש ְמ ָחה ׁ ֶש ָמ ְצאּו ָ
ְ
אֹותה ,חּוץ
ׁשֹומ ַע ָ
ֶשל רֹונִ יִ .היא נֶ ְאנַ ַחת ְ ּב ֶׁש ֶקטַ .אף ֶא ָחד לֹא ֵ
יחיםַ .ה ֻ ּב ָ ּבה
מּוגנֶ ת ַ ּבח ֶֹשך ַה ָ ּירֹוק ׁ ֶשל ַה ִׂש ִ
יפה ְל ִה ּׁ ָש ֵאר ֶ ּ
ִהיא ַמ ֲע ִד ָ
אֹותה ַעל ַה ּ ַפ ְרוָ ה ֶׁש ּ ָלה
ׁשֹול ַח יָ ד ַח ּ ָמהַ ,מ ֲע ִביר ָ
ֵמ ַא ְבנֵ ר .הּוא ֵ
א'לה ,רֹונִ י".
":אמ ֶ
ָ
יֹותר ָרם
א'לה ".וְ ַא ַחר ָּכך ְ ּבקֹול ֵ
"א ָמ ֶ
קֹוראת ִ
ֵ
יֹוד ַע" .זֹו ַא ּת .נָ כֹון ,גִ בּ ָֹורה
יטה ֲא ֻר ָּכה ִמקֹוץ ַחד וְ הּוא ֵ
ּומגַ ֶלה ְׂש ִר ָ
ְ
מֹושכֹות
רֹואה ֶש ֵהן ְ
ׁשֹומ ַעת ֶאת ַהנְ ָהמֹות ׁ ֶשל ַה ְּכ ָלבֹות וְ ָ
ַח ִ ּגית ַ
ֹואי
אֹותה" בּ ִ
"א ְּת ָמ ָצאת ֶאת ַה ֻ ּב ָ ּבה וְ ִה ַצ ְלת ָ
לֹוחׁשַ ,
ׁ ֶש ִלי?" הּוא ֵ
ַמ ּׁ ֶשהּוָ .ה ִאם זֶ ה ִמ ְׂש ָחק אֹו ְק ָט ָטה? ָק ֶׁשה ָל ַד ַעת .נִ ְד ֶמה ָלה
חֹוׁש ִבים
יֹוד ַעּ .וכְ ָבר לֹא ִאכְ ּ ַפת ָל ּה ָמה ְ
ְׂש ֵמ ָחהַ .א ְבנֵ ר ׁ ֶש ָל ּה ֵ
נֹוה ֶמת
ֹואי ֶ
ֶׁש ּׁ ְשלֹוׁש ַה ֲח ֵברֹות ִה ְת ִחילּו ִל ְׁש ּכ ַֹח ֶש ֵהן ְמ ַׂש ֲחקות .בּ ִ
יֹורד וְ ַה ּ ָפנָ ִסים נִ ְד ָל ִקים .עֹוד ְמ ַעט ֻּכ ּ ָלם יֵ ְלכּו
ַה ֲא ֵח ִריםָ .ה ֶע ֶרב ֵ
ֹואי וְ זַ אזַ א
ּומנַ ָּסה ִלנְ ׁש ְֹך ֶאת ָהאֹזֶ ן ׁ ֶשל בּ ִ
ְּבכַ ַעסְ .ק ִליאֹו ִמ ְת ַר ֶ ּגזֶ ת ְ
ֹואי נִ ְׁש ַאר ְ ּבתֹוך
ַה ַ ּביְ ָתה וְ ַאף ֶא ָחד לֹא יִ זְ ּכֹור ׁ ֶש ַה ַּכדּור ׁ ֶשל בּ ִ
יׁשהּו ִק ְל ֵקל ֶאת ַה ִּת ְסר ֶֹקת ַה ָ ּי ָפה ֶׁש ּ ָל ּהַ .ח ִ ּגית
ְמיַ ּ ֶל ֶלת ְּכ ִא ּלּו ִמ ֶ
יחים.
ַה ִׂש ִ
ֹוהמֹות.
ּומ ְת ָק ֶר ֶבת ַלכְ ָלבֹות ַהנּ ֲ
ָק ָמה ִ
"הנֵ ה ַה ֻ ּב ָּבה ֶׁשל רֹונִ י"ִ .היא ְמנַ ָסה ְל ַה ִציל
קֹוראת ַח ִ ּגית ִ
"אֹוי" ֵ
ֹואב".
"אייּ ,כ ֵ
יחה ְל ַה ִציל ֶאת ַהיָ ד ֶש ָלהַ .
ּובק ִֹׁשי ַמ ְצ ִל ָ
ֶאת ַה ֻ ּב ָּבה ְ
גֹוע ֶרת
ֹוללּות ַה ּזֹאת" ִהיא ֶ
"מ ְס ּ ִפיק ִעם ַה ִה ְׁש ּת ְ
ַח ִ ּגית ּכ ֶֹוע ֶסתַ .

קּומקּום
אּוריָ ה ְ
ִ
אֹומ ִרים לֹו:
אּוריָ ה וְ ְ
ַ ּבב ֶֹקרּ ְ ,ב ֶׁש ַבע וָ ֵח ִציּ ָ ,ב ִאים ְל ִ
"אּוריָ הָּ ,תקּום ְּכ ָברִ .ה ִ ּג ַיע ַהזְ ָמן ָל ֶלכֶ ת ַל ָ ּגן!".
ִ
אּוריָ ה לֹא ּפ ֵֹוק ַח ֲא ִפילּו ַע ִ ּין ַא ַחת.
ֲא ָבל ִ
"אּוריָ הָּ ,תקום .קּום ְּכ ָבר!".
ִ
אֹומ ִרים לֹו:
עֹוד ּ ַפ ַעם ְ
רֹוצה
אּוריָ ה טֹוב ַ ּב ּ ִמ ָטה וְ הּוא לֹא ֶ
ֲא ָבל ְל ִ
ָל ֵצאת ִמ ּתֹוך ַה ְׂש ִמיכָ ה ָה ֲא ֻד ּ ָמה ׁ ֶשלֹו.
אּוריָ ה ְ ּבקֹול ָרם:
אֹומ ִרים ְל ִ
ְמ ֻא ָחר ְּכ ָבר וְ ָלכֵ ן ְ
"אּוריָ ה ,קּום! קּום!"
ִ
אֹומר:
מֹוריד ֶאת ַה ְ ׂש ִמיכָ ה ֵמ ַעל ָהרֹאׁש וְ ֵ
אּוריָ ה ִ
וְ ָאז ִ
קּומקּוםֲ .אנִ י יֶ ֶלד".
"אנִ י לֹא ְ
ֲ

ש .יעקב

ק
ּו
ְ
מ
ק
ּום

ִא ֵ ּיר :דָּ נִ י ֶק ְר ַמן

ַ ּגם ָל ֶהם יֵ ׁש ָמה ְל ַה ִ ּגיד /

ּול ַע ְפיָ ה
יֹוסי ַאבּ ְ
ִ

דּותי וְ גַ ם ַּכ ֲא ֶׁשר ָא ַבד ִליִ ,ה ְמ ַׁשכְ ִתי
אֹותי ְ ּביַ ְל ִ
ֵס ֶפר ֶא ָחד ִליוָ ה ִ

ׁ ֶש ִה ְת ַקנְ ִתי ִ ּב ְׁש ִבילֹוֵ .אינֶ נִ י ׂשֹונֵ א ֶאת ֶה ָחתּול .הּוא ֵאינֹו ַציָ ד ְּכמֹו

ַל ֲחׁשֹוב ָע ָליוַּ .כוָ נָ ִתי ְל ַ ּב ְמ ִ ּבי ַה ּׁ ָש ֵלם ,לֹֹא ָלזֶ ה ַה ְמ ֻק ָ ּצרִ .ק ַּב ְל ִתי

ָה ֲאנָ ִׁשים ֶש ָה ְרגּו ֶאת ִאמֹו ׁ ֶשל ַ ּב ְמ ִ ּבי וְ ַחיֹות ַרבּ ֹות ֲא ֵחרֹותֲ .ה ֵרי

אֹותֹו ֵמ ִא ִמיְ ,ליֹום ֻה ֶל ֶדת ֵּת ַׁשע ,יֹום ֻה ַל ְד ִּתי ָה ַא ֲחרֹון ִל ְפנֵ י ּ ְפרֹוץ

הֹולך ָלצּוד
יֹוד ַע ְּכ ָלל ִּכי ַה ִ ּצ ּפֹור ַחיָ ה .הּוא ּ ָפׁשּוט ֵ
ֶה ָחתּול ֵאינֹו ֵ

עֹולם ַה ׁ ְשנִ ָ ּיהּ ִ .בזְ ַמן ָה ַה ְפ ָצצֹות ְל ַק ְח ִתיו ִע ּ ִמי ַל ּ ִמ ְק ָלט,
ִמ ְל ֶח ֶמת ָה ָ

רּוחת ַה ָצ ֳה ַריִ ם ׁ ֶשלֹו.
עֹופ ֶפת ָל ֲא ַ
יצה ְמ ֶ
ְק ִצ ָ

אֹותֹו וְ ֶאת ַה ּקֹוף ַה ָמרּוטֶׁ ,ש ָהיָ ה לֹו ּ ַפ ְרצּוף ָמ ֵלא ַה ָ ּב ָעה ,אֹותֹו

ַ ּגם לֹא ֶאת ָּכל ַה ַציָ ִדים ֲאנִ י ׂשֹונֵ אֲ .אנִ י ִמ ְת ַּכוֵ ן ְל ֵא ָלה ַה ָצ ִדים

יתי ֶ ּבן ָׁשנָ הִ .ה ְת ַ ּביַ ְׁש ִתי ְק ָצת ָל ַק ַחת ֶאת
ִק ַ ּב ְל ִתי ְ ּב ַמ ָּתנָ ה ְּכ ֶׁש ָהיִ ִ

ְל ֵׁשם ַה ֲהנָ ָאה ׁ ֶש ַ ּב ָד ָבר וְ ָח ִׁשים ָרצֹון ְל ַה ְר ִ ּגיש ַּכ ָמה ֵהם ֲחזָ ִקים

ַהקֹוף ַל ִמ ְק ָלט וְ ִל ְהיֹות ְּכמֹו

רֹובה ַציִ ד,
יהם ֵ
ְּכ ֶׁש ִ ּב ֵיד ֶ

לֹוקחֹות ִא ָּתן
ַהיְ ָלדֹותֶׁ ,ש ְ

ׁ ֶש ּתּוכְ נַ ן ִּב ֵידי ְמ ַהנְ דְּ ִסים

ֶאת ַה ֻ ּבבּ ֹות ֶׁש ָל ֶהןֲ ,א ָבל לֹא

דֹולהְּ .כ ִאלּו
נֹוצר ִּב ְמכֹונָ ה גְ ָ
וְ ַ

ָיכ ְֹל ִתי ְל ַה ְפ ִקיר אֹותֹו.

ַה ַציָ ד גִ יֵ ס ֶאת ָּכל ָחכְ ַמת

אתי ּ ְפ ָע ִמים
ֶאת ַה ֵּס ֶפר ָק ָר ִ

ָה ָא ָדם ְּכ ֵדי ַל ֲהרֹוג ַא ְרנֶ ֶבת
ְק ַטנָ הֲ .אנִ י עֹוד זֹוכֵ ר ֵא ְ
יך

בּואה
ֶשזֶ הּו ִמין ֵס ֶפר נְ ָ

ִה ְת ַּב ַ ּי ְׁש ִתי ְּכ ֶׁש ִאיׁש ֶא ָחד

ּ ְפ ָר ִטי ׁ ֶש ִליָ .ח ׁ ַש ְב ִתי ֶׁש ֲאנִ י

ָ ּב ְרחֹוב ִה ִּביט ִּבי ְּבבּוז וְ ָא ַמר

ֶא ָ ּנ ֵצל ִמן ַה ִמ ְל ָח ָמהְּ ,כמֹו

"עם ְק ַטנִ ים
ְ ּבקֹול ַלגְ ְלגָ נִ יִ :

ַ ּב ְמ ִ ּביָ .ח ַש ְב ִתי ֶׁש ֲאנִ י ְּכמֹו

ִמ ִּכ ָתה ג' ַא ָתה ָחזָ קָ ,מה?"

ַ ּב ְמ ִ ּביִּ ,כי ִא ּ ִמי נָ ְפ ָלה ָק ְר ָ ּבן

יתי ְל ִה ָּב ַלע
ְ ּבאֹותֹו ֶרגַ ע ָר ִצ ִ

ַל ּ ִמ ְל ָח ָמהְּ ,כמֹו ֶׁש ִא ּמֹו ֶׁשל

ּוׁשה .זֶ ה
ַ ּב ִמ ְד ָרכָ ה ֵמרֹב בּ ָ

ַ ּב ְמ ִ ּבי נָ ְפ ָלה ָק ְר ָ ּבן ַל ַצ ָ ּי ִדים.

יתי ְּבכִ ָתה ו'
ָק ָרה כַ ֲא ׁ ֶשר ָהיִ ִ

ָח ׁ ַש ְב ִתי ׁ ֶש ֲאנִ י ְּכמֹו ַ ּב ְמ ִ ּבי,

וְ ָס ַט ְר ִתי ְלזַ ֲאטּוט ֶא ָחד.
"הּוא" ָּכ ְך ָק ְראּו ָה ַחיֹות

דּ ָֹודה ׁ ֶשלֹוִ ,אם ִּכי ַלדּ ָֹודה

ַ ּביַ ַער ָל ָא ָדם ָה ַרע ֶׁש ָהיָ ה ָּבא

ֶׁשלֹו ָהיּו ׁ ְשנֵ י יְ ָל ִדים

ָלצּוד ִמ ֵדי ּ ַפ ַעם.

דֹוד ִתי לֹא ָהיּו יְ ָל ִדים
ּול ָ
ְ

יח
הֹולך! זֶ ה ָה ֵר ַ
"הּוא! הּוא ֵ

ְּכ ָללִ .ה ְת ַח ְל ִתי ְל ַה ֲאזִ ין

ׁ ֶשלֹו!" ֲח ָר ָדה ָהיְ ָתה ִמ ְתגַ נֶ ֶבת

ְל ֹ ִשיחֹות ַה ִ ּצ ּ ֳפ ִריםְ ,ל ֹ ִשיחֹות

ְל ֵלב ָּכלְ .ל ִה ָמ ֵלט!

ַרבּ ֹות וְ ִה ְת ַח ְל ִתי ַל ֲחשֹוב

ִמׁשּום ׁ ֶשגַ ם אֹותֹו גִ ְד ָלה

מּובן לֹא יָ כ ְֹל ִתי ְל ָה ִבין ֶאת
ַה ְצ ַפ ְר ְד ִעים וְ ִלׂשנֹוא ֶאת ַה ַ ּציָ ִדיםַּ .כ ָ

ימד אֹותֹו ִל ְהיֹות זָ ִהיר וְ ָחכָ ם,
ֲא ָבל ַ ּב ְמ ִ ּבי ָמ ָצא ַאיָ ל זָ ֵקן ֶש ִל ֵ
ָל ַד ַעת ַה ּכֹלְ ,ל ָה ִבין ָּכל ְצ ִליל וְ כָ ל ַר ַחׁש וְ גַ ם ַל ֲחׁשֹובְּ ,כ ֶד ֶר ְך

יֹוצא ִמן ַה ֶד ֶלת
ְּב ַאזְ ָה ַרת ַה ִ ּצ ּ ֳפ ִריםַ :ס ָּכנָ ה! ְּכ ֶׁש ֶה ָחתּול ׁ ֶש ָלנּו ֵ

ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם.

ְׂש ַפת ָה ַחיֹות ְּכמֹו ֶׁש ֵה ִבין ַ ּב ְמ ִ ּביֲ ,א ָבל ַה ּיֹום ֲאנִ י ַמ ְב ִחין ְל ָמ ָשל

ַה ִ ּצ ּפֹור ֶׁשל ַׁש ְּב ַתאי /

ָּכ ַתב וְ ִצ ֵ ּירַ :א ְבנֵ ר ַּכץ

ַה ֶ ּי ֶלד ֶׁש ָר ָאה /

יתן
אֹורה ֵא ָ
ָ

יהם ָח ַׁשב.
יֶ ֶלד ֶא ָחד יָ כֹל ָהיָ ה ִל ְראֹות ְּב ֵעינָ יו דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ֲע ֵל ֶ
ִאם ָח ׁ ַשב ָחתּולָ ,ר ָאה ָחתּולִ .אם ָח ׁ ַשב ַא ְריֵ הָ ,ר ָאה ַא ְריֵ הִ .אם ָח ׁ ַשב אֹוטֹו,
חׁש ְך.
חׁש ְך ,לֹא ָר ָאה ׁשּום דָּ ָבר ִמ ּ ְפנֵ י ֶׁש ָהיָ ה ֶ
ָר ָאה אֹוטֹו .וְ ִאם ָח ַׁשב ֶ
ּופ ְתאֹם נֶ ֱע ַצר.
ּ ַפ ַעם ַה ֶ ּי ֶלד ָה ַלך ָּב ְרחֹוב ִ
הח ֲב ִרים.
"ל ָמה נֶ ֱע ֶצ ֶר ָת? ָׁש ֲאלּו ֲ
ָ
"יֵ ׁש ּפֹה ַּתנִ יןָ ",א ַמר.
"איזֶ ה ַּתנִ ין? ֵאיפֹה ַּתנִ ין? ֵאין ָּכאן ַּתנִ יןָ ",א ְמרּו ַה ֲח ֵב ִרים וְ ַה ַּתנִ ין נֶ ֱע ַלם
ֵ
ְּכלֹא ָהיָ ה.
ֵאין ָד ָברָ ,א ַמר ַהיֶ ֶלד ,זֶ ה ָהיָ ה ַּתנִ ין ִמ ְס ֵּכן .טֹוב ׁ ֶשנֶ ְע ַלםְּ .ב ַפ ַעם ַא ֶח ֶרת הּוא
ּופ ְתאֹם ֵה ִרים ֶאת ָהרֹאׁש וְ ִה ִּביט ְל ַמ ְע ָלה.
ִׂש ֵחק ִעם ַה ֵח ֵברים ְּבגֻ לֹות ִ
אׁשים וְ ִה ִּביטּו
רֹואה?" ָׁש ֲאלּו ַה ֲח ֵב ִריםּ ַ .גם ֵהם ֵה ִרימּו ֶאת ָה ָר ִ
"מה ַא ָּתה ֶ
ַ
ְל ַמ ְע ָלהֲ ,א ָבל לֹא ָראּו ׁשּום דָּ ָבר.
רֹואה ֵעץ ָּכחֹל גָ ב ַֹה וְ גָ דֹֹל וְ ַעל ָה ֲענָ ִפים ְמ ַט ְ ּי ִלים ַק ְרנָ ִפים.
"אנִ י ֶ
ֲ
"איזֶ ה ֵעץ? ֵאיפֹה ֵעץ? ֵאין ָּכאן ֵעץָּ ",כ ֲעסּו וְ ָה ֵעץ נֶ ְע ַלם ְּכלֹא ָהיָ ה.
ֵ
ֲח ָבלִ ,ה ְצ ַט ֵער ַהיֶ ֶלד ,זֶ ה ָהיָ ה ֵעץ יָ ֶפה.
שּורה ׁ ֶשל ַּב ְרבּ ִּורים ָׁש ִטים ַעל
ַּב ּ ַפ ַעם ַה ָּב ָאהְּ ,כ ׁ ֶש ָה ַל ְך ִעם ַה ֲח ֵב ִרים וְ ָר ָאה ָ
ַה ְּכ ִביׁש ,לֹא ָא ַמר שּום דָּ ָברֲ ,א ָבל ֵהם ָראּו ׁ ֶשהּוא ִמ ְתבּ ֹונֵ ן ַּבכְ ִביׁש וְ ָצ ֲחקּו.
רֹואה דְּ ָב ִרים.
ֵמ ָאז נִ זְ ַהר ׁ ֶשלֹא ְל ַד ֵּבר וְ גַ ם לֹא ְל ֵה ָראֹות ְּכ ִא ּלּו הּוא ֶ
רֹואה? ַמה ַא ָּתה
"מה ַא ָּתה ֶ
ׁשֹוא ִליםַ :
ֲא ָבל ַהיְ ָל ִדים ָהיּו ְמ ִצ ִיקים לֹו וְ ֲ
רֹואה?"
ֶ
יֹורד ְל ַ ׂש ֵחק ֶּב ָח ֵצר ַרק ְּכ ֶׁש ָהיְ ָתה
הּוא ִה ְפ ִסיק ָל ֶלכֶ ת ִעם ַהיְ ָל ִדים וְ ָהיָ ה ֵ
ֵר ָיקה .דְּ ָב ִרים נִ ְפ ָל ִאים ָר ָאהֲ ,א ָבל ָהיָ ה ָּת ִמיד בּ ֵֹודד.

יֹום ֶא ָחדְּ ,כ ֶׁש ָ ּי ַׁשב ַעל ַה ָ ּג ֵדרָ ,ח ׁ ַשב ַעל יַ ַערִ .מ ָ ּיד ָצ ְמחּו ְליָ דֹו ֵע ִצים ָר ִמים
יח טֹוב.
ּופ ָר ִחים נָ ְתנּו ֵר ַ
בֹותיםֵ .בין ַענְ ֵפי ָה ֵע ִצים ִרנְ נּו ִצ ּפ ִֹורים ְ
וַ ֲע ִ
יח ַה ּ ְפ ָר ִחים.
ַה ֶ ּי ֶלד ִה ִ ּביט ָ ּב ֵע ִציםִ ,ה ְק ִשיב ַל ִצ ּפ ִֹורים וְ נָ ׁ ַשם ֶאת ֵר ַ
הּוא נֶ ְאנַ ח ֲמע ֶֹמק ִלבּ ֹו וְ ִד ְמ ָעה ִה ְת ַ ּג ְלגְ ָלה וְ נָ ְפ ָלה ָלה.
"ל ָמה ַא ָּתה ָעצּוב?" ׁ ָש ַמע קֹול.
ָ
עֹומ ֶדת ְליַ ד ַה ָ ּג ֵדר.
הּוא ִה ִּביט ְ ּבכִ יוּון ַהקֹול וְ ָר ָאה יַ ְל ָדה ְק ַטנָ ה ֶ
אֹות ָך נֶ ְאנַ חָ ",א ְמ ָרה ַהיַ ְל ָדהֶ .את ַהדִּ ְמ ָעה ִהיא לֹא ָר ֲא ָתה,
"ש ַמ ְע ִּתי ְ
ָׁ
ִּכי ָהיְ ָתה ִעּו ֶֶרתַ .ה ֶ ּי ֶלד ָׁש ַתק .הּוא ּ ָפ ַחד ֶׁש ַה ַ ּי ַער יֵ ָע ֵלם ִאם יְ ַס ּ ֵפר ָע ָליוֲ ,א ָבל
ּומתֹוק וְ הּוא ָּכל ָּכך ִה ְת ַ ּג ְע ֵ ּג ַע ְל ָח ֵבר אֹו ְל ֲח ֵב ָרה.
קֹולה ׁ ֶשל ַהיַ ְל ָדה ָהיָ ה ָע ִדין ָ
ָ
רֹואה יַ ַער".
"אנִ י ֶ
ְּב ַל ַחׁש ְ ּב ַל ַחש ָא ַמרֲ :
"ס ּ ֵפר ִלי ַעל ַה ַ ּי ַערּ ִ ",ב ְק ׁ ָשה ַה ַ ּי ְל ָדה וְ הּוא ִס ּ ֵפר.
ַ
יבה ְ ּב ֶׁש ֶקט וְ ַה ַ ּי ַער לֹא נֶ ְע ַלם .הּוא ִה ְמ ִׁש ְ
יך ְל ַס ּ ֵפר וְ ֵע ִצים
ַה ַ ּי ְל ָ ּדה ִה ְק ִׁש ָ
יבם .הּוא ִס ּ ֵפר ַעל ַה ְצ ָב ִאיםַ ,על ַה ְסנָ ִאיםַ ,על ַה ּ ִפ ְט ִריֹות
ֲח ָד ִׁשים ָצ ְמחּו ְס ִב ָ
יבה ְ ּב ֹ ֶש ֶ ּקט.
וְ ַעל ַה ַ ּג ָמ ִדים וְ ַהיַ ְל ָדה ִה ְק ִׁש ָ
ַא ַחר ָּכך ִס ּ ֵפר ַעל ַה ּ ַמ ְעיָ ן ַהזַ ְךַ ,ה ְמ ַפ ֶּכה ְּב ַמ ֲע ֶבה ַה ַ ּי ַער וְ ַעל ַה ְׁש ִביל ַה ּ ִמ ְת ּ ַפ ֵתל
ּופנֵ י ַהיַ ְלדָּ ה אֹורּוַ .ה ֶ ּי ֶלד ִח ֵ ּי ְך.
מֹוביל ֵא ָליוּ ִ .בן ֶר ַ ּגע נִ ְפ ַרׂש ַה ּׁ ְש ִביל ְל ַרגְ ָליו ְ
ַה ִ
הּוא נָ ַתן ֶאת יָ דֹו ְ ּביָ ָדה וְ יַ ַחד ּ ָפ ְסעּו ַ ּב ְׁש ִביל וְ נֶ ְע ְלמּו ַ ּב ַ ּי ַער.

גּ ּו יָ ָב ה /

עדולה

ַהגּ ּויָ ָבה ַה ְּב ֵׁש ָלה
כּולה וְ ַהיֶ ֶתר
ִלי נִ ְר ֵאית ְק ָצת ֲא ָ
יְ ֻר ּקֹות
ֵאין ְ ּב ֵר ָרה,
יֵ ׁש ְל ַח ּכֹות.
ַא ְך ַמ ּׁ ָשב בּ ֶֹׂשם ָ ּבא ּ ִפ ְתאֹום...
ֻמכְ ָר ָחה ֲאנִ י ִל ְטעֹם!
ׁשֹול ַחת,
ֶאת יָ ִדי ֲאנִ י ַ
ְ ּביָ ַדי ִהיא ְּכ ָבר
ֻמ ַ ּנ ַחת
וְ ֵאינֶ ִ ּני ְמ ַה ֶּס ֶסת,
ִּב ְב ָׂש ָר ּה ֲאנִ י נֹוגֶ ֶסת!
ימה...
ּוט ִע ָ
תּוקה ְ
ָמה ְמ ָ
ַ ּגם ִצ ּפֹור ָאכְ ָלה,
ָאז ָמה?!

יְ ֶחזְ ֵקאל /

יתן
ִמינָ ה ֵא ָ

ִא ּלּו יְ ֶחזְ ֵקאל יָ ַדע ְל ַד ֵּבר,
ִס ּפּור ׁ ֶש ָּכזֶ ה ָהיָ ה ְמ ַס ּ ֵפר:
בּ ֶֹקר ַׁש ָּבת ,סֹוף ָהח ֶֹרף ִּכ ְמ ַעט
חֹולם ְּב ָה ִקיץ,
וַ ֲאנִ י ַּב ָ ׂש ֶדה ְמ ַט ֵ ּילֵ .
ּול ֶפ ַתע נָ ַפל
לֹועס ִלי ַח ְמ ִציץ ְ
ֵ
ָע ַלי ֵצל.
מּול ַא ּ ִפי  -נַ ֲע ַל ִ ּים ּוכְ ָבר ְׁש ֵּתי
ֹופסֹות ִלי ַּב ַ ּגב וְ "יַ א,
יָ ַד ִ ּים ּת ְ
ב!"",תנּו ִל ְראֹות!",
ְּ
ִה ֵ ּנה ָצ
"צב ַעל ֶא ּ ֶמת!
"אל ִּת ְדחֹף!"ָ ,
ַ
ּומֹוׁשכִ ים ִמ ָּכל
ְ
לֹא ְּבלֹף!",
נֹותנִ ים יָ ד ֶאל יָ ד.
ַצד וְ ְ
יֹוד ַע ִלנְ ׁש ְֹך?",
"הּוא ֵ
"מה ּ ִפ ְתאֹוםֲ ,ח ֻמדָּ ה!""הּוא
ַ
ּומכְ נִ יס
מֹוציא ֶאת ָהרֹאׁש ַ
ִ
אל ָלה ,נִ ַ ּקח וְ ַה ַּביְ ָתה
ֲחזָ ָרה"" ,יַ ְ
"ת ְראּו ֵא ְ
יך יִ ְ ׂש ַמח וְ יִ גְ ַדל
ִ ּנ ַּסע"ִּ ,

ַּב ֻ ּק ְפ ָסה"" ,נָ ִביא לֹו ָע ִלים",
עֹולים"" ,נְ ָמ ִלים"" ,נִ ֵּתן לֹו
"ג ְב ִ
ִּ
ַ ּגם ֵׁשם וְ גַ ם ֵׁשם ִמ ְׁש ּ ָפ ָחה".
דֹולה ַה ּ ִש ְמ ָחה.
ָה ַר ַעׁש ָ ּגדֹול ּוגְ ָ
יֹואב ַה ּ ַמזִ יק ֵׁשם נָ ֶאה ִלי
וְ ָ
ִה ְד ִּביק" :יְ ֶחזְ ֵקאל ַה ָ ּצבָּ .כ ְך נִ ְק ָרא
לֹו ַעכְ ָׁשו"
וְ ַעכְ ָׁשו ֲאנִ י ָ ּגר ְּב ֻק ְפ ַסת נַ ֲע ַל ִ ּים.
חֹוקים ַה ּׁ ָש ַמ ִ ּים.
ָרחֹוק ַה ּ ָׂש ֶדה ְּור ִ
ּכֹוס ַה ּ ַמ ִ ּים ֵר ָיקה,
ַה ְק ִל ּפֹות יְ ֵבׁשֹות וְ ַצר ַה ּ ָמקֹום
וְ ָעצּוב ִלי ְמאֹד.
ֲאנִ י לֹא יְ ֶחזְ ֵקאלֲ ,אנִ י ָצב ּ ָפׁשּוט,
רֹוצה ְל ַט ֵ ּיל ַּב ּ ָׂש ֶדהְ ,מ ֻׁש ְח ָרר,
ׁ ֶש ֶ
נּוחְּ ,כמֹו ּ ַפ ַעםֵּ ,בין ַח ָּסה ְל ּתּות,
ָל ַ
"צ ִּבית"ֵ :איזֶ ה יֹום
וְ ָל ׁ ִשיר ְּב ַ
נֶ ְה ָדר".

