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 ".ְפַתח" :ְמֻפְרֶזֶלת ְוָאַמר, ִהְצִביַע ַעל ֶדֶלת ְכֵבָדה, ִהְזִעיק ָהָאב ַהָזֵקן ֶאת ְבנֹו ָהִראׁשֹון ֶאל ַהְטַרְקִלין

 . ִאי ֵאמּון ְוִהְתַחְׁשְבנּות, ַהַמָבט ִהִביַע ְפִליָאה. ַהֵבן ִהְפָנה ַמָבט ׁשֹוֵאל ֶאל ַהָקִׁשיׁש

ַאְך לֹא ִתְהֶיה , ַתֲעִשָין, ִמְׁשְפָטן, ִתְהֶיה סֹוֵחר. ֶאְמֹסר אֹוְתָך ְלָבֵתי ֵסֶפר", ָאַמר ָהָאב ְבַכַעס, "ֵלְך ַלֲעָזאֵזל"
 ".ֶבן ָאָדם

 .הּוא ָקָרא ַלֵבן ַהֵשִני

 "?ַמדּוַע לֹא ֶהְרֵאיָת ִלי ַעד ַעְכָׁשו ֶאת ַהֶדֶלת ַהָיָפה ַהזֹאת", ָאַמר ַהָצִעיר, !"ַאָבא"

י ָאָמן ָנע ִמֵמיָלא ָנכֹונּו ְלָך ַחיֵ . ִהְסַתֵלק ֵמַהְטַרְקִלין ַהֶזה ּוֵמַהַבִית ַהֶזה", ָקָרא ָהָאב ְבַכַעס, !"ִהְסַתֵלק"
 .הֹוִסיף, "ַפְיָטן ֶׁשל ָנִׁשים ֵעיֻרמֹות! ְוָנד

  .ַהָקִׁשיׁש ָקָרא ַלֵבן ַהְשִליִׁשי

 .ָפַקד, "ְפַתח ֶאת ַהֶדֶלת"

 .ַלַחץ ִפי ַהֵסֶדר ַעל ָכל ֶׁשֶבר ַמֶתֶכת, ָבַחן ֶאת ַהִפְרזּול ְבַמָבטֹו, ַהָצִעיר ִהְתָקֵרב ַלֶדֶלת

ִתְנֹבר ָבֲאָדָמה אֹו ֶׁשָתִקים , ַאָתה ָתִקים ָבֵתי ֲחֹרֶׁשת: ֶאְמֹסר אֹוְתָך ְלָבֵתי ֵסֶפר",ִסֵנן ָהָאב, "ֲעָזאֵזלֵלְך לַ "
 ."ָבִתים ְלַסְפָסִרים

   .ָקָרא ִלְבנֹו ָהְרִביִעי

 .ָחַזר ַעל ַהְפֻקָדה, "ְפַתח"

ִמְבִלי , לֹא ְבכֹוַח ַרב, ָׁשלֹוׁש, ַפֲעַמִים, ָדַחף ַפַעם, ַעל ַהַמְנעּול ֶהָחלּודַלַחץ , ַהָצִעיר ִהְתָקֵרב ְלִאטֹו ְלֶדֶלת
 :ְוָלַחׁש, ְלַהֲאִמין ְבַמֲעָשיו

  ".ֵאיֶנִני ָיכֹול"

 :ָהָאב ָנַזף בֹו ְבַכַעס

 ".ִמִמְרָׁשִמיםֶתֱאֹסף רּוָבִלים . ַהְסָסן ָזִהיר ְוַחָלׁש, ִתְהֶיה רֹוֵפא! ֵלְך ַלֲעָזאֵזל"

 .הּוא ָקָרא ַלֵבן ַהֲחִמיִׁשי

 "?ְמַעְנֵין ְלָאן ִהיא מֹוִביָלה. ַאף ַפַעם לֹא ָרִאיִתי ֶדֶלת ָכזֹאת! ָאה"

 .ִצָּוה ָהָאב, "ְפַתח אֹוָתּה, ִאם ֵכן"

 :ָעַצר ְוָאַמר, ַהֵבן ַדַחף

 .ַאָבא, ְקָרא ְלַמְסֵגר"

 .ָצַעק ַהָזֵקן ְוָקָרא ִלְבנֹו ַהִשִשי, "איִעתֹונַ , ְלָך ְלָכל ָהרּוחֹות"

ָהַלם , ִנְׁשָען ָעֶליָה ְבָכל ֹכֶבד גּופֹו, ָדַחף ַפַעם ּוַפֲעַמִים, ְכֶׁשָרָאה ַהֵבן ֶאת ַהֶדֶלת ַהִמְסתֹוִרית ִזֵנק ֵאֶליָה ִמָיד
ְזַמן . ַעד ֶׁשָדם ִכָסה ֶאת ֵעיָניו ּוְוִריָדיו ִהְתַנְפחּו, יֹוֵתר ְויֹוֵתרָחָזק , ׁשּוב ָדַחף, ַבֶבֶרְך ַעד ֶׁשַהֶדֶלת ִהְצַטְלְצָלה

 .ַרב ִהְתמֹוֵדד ִעם ַהֶדֶלת ַעד ֶׁשִזיָעּה ָנְטָפה ִמָפָניו ּוְנִׁשיָמתֹו ָכְבָדה ָעָליו

 .ע ַזַעם ֲחַסר אֹוִנים ּובּוָׁשהָׁשַאל ּוְבקֹולֹו ִנְׁשמָ " ?ְלָאן ִהיא מֹוִביָלה" ַאָבא, ֵאיזֹו ִמין ֶדֶלת זֹאת"

ַאָתה ֶנֱאָבק ְוַרק ַכֲאֶׁשר ָאְזלּו כֹוחֹוֶתיָך ַרק ָאז . ָאָדם-ֶבן –ַאָתה , ַאָתה ָהֶאָחד ֵביֵניֶהם. ָקָרא ָהָאב, !"ְבִני"
ּוָמה ? ַאָתה רֹוֶצה ָלֶלֶכת ִלְלֹמדַהִאם , ֱאֹמר ִלי... ּוְדָמעֹות עֹוְמדֹות ְבֵעיֶניָך ַהְטהֹורֹות" ?ְלָאן: "ַאָתה ׁשֹוֵאל

 ...?ָאָדם-ַאָתה ְמַבֵקׁש ִלְהיֹות ִבְהיֹוְתָך ֶבן

 !ַהֶדֶלת ַהזֹאת מֹוִביָלה ֶאל ָהִאיֵדָאל

ָרם ָקָטן ִמְספָ . ָאָדם ֶאָחד-רֹוְפִאים אֹו ִעתֹוָנִאים ֵיׁש ֶבן, ְוַרק ַאל ַתְחְׁשבּו ֶׁשַבַחִיים ַעל ָכל ִׁשָשה סֹוֲחִרים
 !ְלֵאין ָעֹרְך


