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יתי ׁשּוב ֶילֶד .ל ֹא ָכזֶה ָק ָטן ְלג ְַמ ֵׂריֶ ,אּלָא ָל ֶל ֶכת לְבֵׂ ית ַה ֵׂספֶר ּו ְל ַש ֵׂחק ׁשּוב
יתי עֹושָ ה ִאּלּו ַנעֲשֵׂ ִ
מָ ה הָ יִ ִ
עֹורר פִ ְתאֹום וְ ל ְִראֹות:
עִ ם ְיל ִָדים .נַנִ יחַ לְ ִה ְת ֵׂ
מָ ה ָק ָרה? אֲ נִי ַרק חֹולֵׂם אֹו ֶׁשזֶה בֶ אֱ מֶ ת?
ִיאה .אֲ נִ י בֹוחֵׂ ן א הַ בְ ג ִָדים ֶׁשּלִי ,ל ֹא יְאֻ ַמן .אֲ נִי קֹו ֵׂפץ ֵׂמ ַה ִמ ָטה
ּומ ְת ַמּלֵׂ א פְ ל ָ
רֹועֹותי ִ
ַ
אֲ נִי בֹוחֵׂ ן ֶאת זְ
וְ ָרץ ֶאל הַ מַ ְר ָאהָ .מה ָק ָרה כָ אן?
ׁשֹואלֶת:
וְ ִהנֵׂה ִאמָ א ֶ
כְ בָ ר ַק ְמ ָת? ִת ְתלַבֵׂ ׁש ַמהֵׂ ר ַא ֶח ֶרת ְת ַאחֵׂ ר ְלבֵׂ ית הַ ֵׂספֶר.
ּומ ִבין
יֹודע ֵׂ
ִיתי רֹוצֶ ה ִלזְ כֹר ֶאת הַ כֹלְ ,ל ָהבִ יןָ ,ל ַדעַ ת ֶאת ָכל ָמה ֶׁשאֲ נִ י ֵׂ
ִיתי חֹוזֵׂר ִל ְהיֹות ֶילֶד ָהי ִ
ִאּלּו ָהי ִ
ִיתי ְמ ֻבגָר .וַאֲ נִי ַמע ֲִמיד פְ נֵׂי ָתם .כְ ִאּלּו ֵׂאי ֶננִי ׁשֹונֶה
הַ ּיֹום .וְ ׁשֶ ּל ֹא ַי ֲעלֶה בְ ַדעְ תֹו ֶׁשל ַאף ֶאחָ ד ׁשֶ כְ בָ ר ָהי ִ
ִמכָל ְׁש ָאר הַ ּיְ ל ִָדים ,יֵׁׂש לִי ַאבָ א וְ ִאמָ א וַאֲ ִני הֹולְֵׂך ְלבֵׂ ית הַ ֵׂספֶר .כְָך זֶה ָהיָה יָכֹול ּל ְִהיֹות הֲ כִ י ְמעַ נְ יֵׂן ,הֲ כִ י
אֹותי.
יבי וְ זֶה הָ יָה יָכֹול ִל ְהיֹות מַ מָ ׁש מַ ְצ ִחיק ֶׁש ִאיׁש ֵׂאינֹו ְמ ַז ֶהה ִ
יתי ַרק ִמ ְתבֹונֵׂן ְס ִב ִ
טֹוב .הָ יִ ִ
יֹודעַ ,
ִיתי ֵׂ
ּובְ כֵׂן יֹום ֶאחָ ד אֲ ִני ׁשֹוכֵׂב בַ ִמ ָטה – ֵׂאי ֶננִי יָׁשֵׂ ן וַאֲ נִ י חֹוׁשֵׂ ב לְעַ ְצ ִמיִ :אּלּו בֶ עָ בָ ר ָהי ִ
יֹותר טֹוב ִל ְהיֹות ֶילֶד .הַ ְמ ֻבג ִָרים אֻ ְמ ָללִיםִ .בכְ לָל ל ֹא נָכֹון
יתי רֹוצֶ ה לִגְ דֹל .הַ ְרבֵׂ ה ֵׂ
בִ כְ לָל ל ֹא הָ ִי ִ
ׁשֶ הַ ְמ ֻבג ִָרים ְיכֹולִ ים ַלעֲשֹות כָ ל מָ ה ׁשֶ ִמ ְתחַ שֵׂ ק לָהֶ ם .מֻ ָתר לָ נּו עֹוד ָפחֹות ֵׂמאֲ ֶׁשר ַל ְי ָל ִדים.
בֹותינּו עַ ּלִיזֹות לְ עִ ִתים
יֹותר ְד ָאגֹותַ .מ ְח ְׁש ֵׂ
יֹותר .יֵׁׂש לָ נּו ֵׂ
מֻ ָטלֹות עָ לֵׂ ינּו ִה ְת ַח ְּיבּויֹות כְ בֵׂ דֹות ֵׂ
יֹותר .נָכֹון – כְ בָ ר ֵׂאינֶנּו בֹוכִ ים – ַאְך ַכנ ְִר ֶאה ִמשּום ֶׁש ֵׂאין ַטעַ ם ל ְִבכֹות.
ְרחֹוקֹות ֵׂ
אֲ נ ְַחנּו ַרק נֶאֱ ָנ ִחים אֲ נָחֹות כְ בֵׂ דֹות.
וְ נֶאֱ נ ְַח ִתי.
הֹוׁשיעַ .
נֶאֱ נ ְַח ִתי אֲ נָחָ ה כְ בֵׂ ָדה מֵׂ עֹמֶ ק ַהּלֵׂב :כְ בָ ר ֵׂאין מָ ה לַ עֲשֹות – ֶזה ָאבּודִ .איׁש ל ֹא יָכֹול לְ ִ
לְעֹולָם ל ֹא ֶא ְהיֶה ׁשּוב ֶילֶדַ .הצַ עַ ר ל ֹא ַי ֲעזֹר כָאן.
רֹואים ׁשּום ָדבָ רַ .רק ֵׂמעֵׂ ין עָ ָׁשן.
מּורה .ל ֹא ִ
אֲ בָ ל כַאֲ ׁשֶ ר נֶאֱ נ ְַח ִתי ִה ְש ָת ְר ָרה פִ ְתאֹום חֲ ׁשֵׂ כָ הֲ .ע ָל ָטה גְ ָ
עַ ד ׁשֶ ְמדַ גְ דֵׂ ג בְ ַאף.
הַ דֶ לֶת חָ ְר ָקה .נִבְ ַהל ְִתי .הֹופִ יעַ ְׁשבִ יב אֹור ְקטַ נְטַ ן .כְ מֹו כֹו ָכב.
 ִמי זֶה?יֹותר – ֵׂא ַלי .הּוא כְ בָ ר ְליַד ַה ִמ ָטה ,כְ בָ ר עַ ל ַה ָכ ִרית.
יֹותר וְ ֵׂ
ּומ ְת ָק ֵׂרב ֵׂ
וְ הַ כֹו ָכבֹון צָ ף בַ חֲ ׁשֵׂ כָה ִ
בֹוהה.
אֲ נִי ִמ ְס ַתכֵׂ ל – זֶהּו פָ נָס ְקטַ נְ ַטן .וְ עַ ל הַ כ ִָרית עֹומֵׂ ד ִאיׁשֹון ָקטָ ן .חֹובֵׂ ׁש עַ ל ר ֹאׁשֹו ִמגִ ְבעַ ת אֲ ד ָֻמה ּוגְ ָ
וְ יֵׁׂש לֹו זְ ַקן ֵׂשיבָ ה .נּו ,גַמָ דַ .רק כָל כְָך ָקטָ ן – בְ גֹבַ ּה ׁשֶ ל ֶא ְצבַ ע.
אתי.
 בָ ִהּוא ְמ ַחּיְֵׂך ּומַ ְמ ִתין.
גַם אֲ נִי ִחּיַכְ ִתיִ .מפְ נֵׂי ׁשֶ חָ ׁשַ בְ ִתי ׁשֶ אֲ ִני חֹולֵׂם .גַם ְמ ֻבגָר יָכֹול לַחֲ ֹלם לִ פְ עָ ִמים חֲ לֹום ֶׁשל ְי ָל ִדים –
יאה :מֵׂ ַאיִ ן זֶ ה בָ א?
עַ ד ׁשֶ ּי ְִת ַמּלֵׂא פְ לִ ָ
וְ הַ גַמָ ד אֹומֵׂ ר:
את לִי – וְ עַ כְ ׁשָ ו ֵׂאינְָך מַ אֲ ִמין.
 ָק ָר ָוְ ִה ְת ִחיל לְ הָ ִניעַ ֶאת ָפנָסֹו י ִָמינָהְ ,שמ ֹאלָה ,י ִָמינָהְ ,שמ ֹאלָ ה.
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לָדים
 ֵׂאינְָך מַ אֲ ִמין  -הּוא אֹומֵׂ רַ .פעַ ם הָ אֲ נ ִָׁשים עָ ְסקּו בִ כְ ׁשָ פִ ים .עַ כְ ָׁשו ַרק ַהּיְ ִּקֹוס ִמים ,בְ גַמָ ִדים ּובְ ֵׂפּיֹות.
מַ אֲ ִמינִ ים בְ ְ
הּוא ְמנַפְ נֵׂף בַ ָפנָס ּומֵׂ נִ יעַ ֶאת ר ֹאׁשֹו .וַאֲ נִ י פֹוחֵׂ ד לְ הָ נִ יעַ ֵׂאבָ ר.
 ַתבִ יעַ ֵׂאיזֹו ִמ ְׁש ָאלָ ה .נ ֵַׂסה .מָ ה כְ בָ ר ַא ָתה יָכֹול לְהַ פְ ִסיד?יֹודעַ .
פ ַָת ְח ִתי ֶאת הַ פֶ ה כְ דֵׂ י ל ְִׁשאֹל אֹותֹו ,אֲ בָ ל הּוא כְ בָ ר נִחֵׂ ׁש – הּוא כְ בָ ר ֵׂ
חֹוׁש ִבים ׁשֶ ֶאת ַה ַה ְׁשבָ עֹות ֶאפְ ָׁשר ְלבַ ֵׂטא ַרק בַ ִמּלִים.
את לִי בְ ַאנְחַ ת הַ גַעְ גּועִ ים ׁשֶ ּלְָך .הָ אֲ נ ִָׁשים ְ
 ָק ָר ָזֶה ל ֹא נָכֹון ,ל ֹא וָ ל ֹא.
הּוא ֵׂמנִיעַ ֶאת ר ֹאׁשֹו בִ ְׁשלִ ילָ ה .עֹובֵׂ ר ְמ ַרגֵׂל ל ֶָרגֶל .כָל כְָך מַ ְצ ִחיק .וְ ַה ָפנָס ֶׁשּלֹו ַמ ְמ ִׁשיְך לָ נּועַ
ּושמ ֹאלָה .וַ אֲ ִני חָ ׁש ׁשֶ ַת ְרדֵׂ מָ ה נֹו ֶפלֶת עָ לַי .וַאֲ נִ י ְמנ ַָסה לִפְ ק ַֹח ֶאת עֵׂ ינֵׂי כְ ֵׂדי ֶׁשּל ֹא לְ ֵׂה ָר ֵׂדם.
י ִָמינָה ְ
חֲ בָ ל ִלי ְל ַהפְ ִסיד.
אֹותּה! ִתזְ ָד ֵׂרזַ ,א ֶח ֶרת ֶא ְס ַתּלֵׂק.
 נּוִ ,ת ְר ֶאה – אֹומֵׂ ר הַ גַמָ ד – ִת ְר ֶאה ֵׂאי ֶזה עַ ְקׁשָ ן ָָאסּור לִ י ל ְִה ְׁש ַתהֹותַ .אחַ ר כְָך ִתצְ טַ עֵׂ ר.
אֲ נִי כְ בָ ר רֹוצָ ה לְ הַ בִ יעַ ִמ ְׁש ָאלָ הַ ,אְך ֵׂאי ֶנ ִני יָכֹול .אּולַי ז ֹאת דַ ְרכֹו ֶׁשל עֹולָם ֶׁש ַקל ל ְִה ְתבַ ֵׂטא
תֹוק ִקים ְמאֹוד.
ַכאֲ ׁשֶ ר רֹוצִ ים מַ שֶ הּוַ ,אְך ָק ָׁשה כַאֲ ׁשֶ ר ִמ ְׁש ְ
רֹואה ׁשֶ ַהגַמָ ד ִמצְ טַ עֵׂ ר .חֲ בָ ל לִי עָ ָליוַ .אְך ֵׂאינֶנִ י יָכֹול.
אֲ נִי ֶ
 ׁשָ לֹום לְָך .כָל ָכְך חֲ בָ ל.ּוכְ בָ ר הּוא הֹולְֵׂך .וְ ַרק עַ כְ ׁשָ ו ָאמַ ְר ִתי חֶ ֶרׁש ּומַ הֵׂ ר:
 אֲ נִי רֹוצָ ה לַחֲ זֹר ִל ְהיֹות ֶילֶד.הּוא חָ זַר – ִה ְס ַת ְח ֵׂרר מֵׂ עֵׂ ין ִס ְחרּור – וְ הֵׂ ִאיר ְב ָפנָסֹו ָיׁשַ ר ְבעֵׂ ינַי .וְ ָא ַמר ַמ ֶשהּו ,אֲ בָ ל ל ֹא ָׁש ַמעְ ִתי.
עֹור ְר ִתי בַ ב ֶֹקר ָזכ ְַר ִתי ֶאת הַ כֹל.
ֵׂאינֶנִ י יֹודֵׂ עַ ֵׂאיְך יָצָ א .וְ כַאֲ ׁשֶ ר ִה ְת ַ
סֹוקר בְ סַ ְק ָרנּות ֶאת חַ ְד ִרי.
אֲ נִי ֵׂ
ל ֹא ,זֶה ל ֹא הָ יָה חֲ לֹום.
אֱ מֶ ת לַאֲ ִמ ָתּה.
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