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 סֹוף סֹוף ָמָצא ְוַלֶדק ָיִדיד

 ִמיֶשהּו הֹוֵלְך ְושֹוֵרק, ַפַעם ַאַחת ָיַשב ִעם ַאּבּו ַעל ַהַמְדֵרגֹות ּוִפְתאֹום ָשַמע ְצָעִדים

 .ִכי ִאָמא ָאְמָרה ֶשַרק ִפְרָחִחים שֹוְרִקים ,ָחַשב ְוַלֶדק, ִפְרָחח, שֹוָבב- 

ִהְתַיֵשב ְוִהְתִחיל , ִהִניַח ַעל ֶאֶדן ַהַחּלֹון ֶאת ַהְסָפִרים, ֶנֱעָצר ָכל עֹוד ַנְפשֹו ּבֹו, ּוְבָידֹו ֲחִביַלת ְסָפִרים, ַנַער
ִכי ַפֲעַמִים ְכָבר ִהְסַתֵכל , ִכי הּוא ְמֻעְנָין ְלַהְתִחיל ְּבִשיָחהְוִנָכר ָהָיה , ַהַנַער ִחֵיְך ִכְמֻרֶצה. ְלַדְפֵדף ְּבֵסֶפר

 .ִּבְוַלֶדק

 ָשַאל -? ֲהֵתַדע ִלְקרֹא- 

 ָעָנה ְוַלֶדק -מּוָבן - 

 !ְכֹחֶדש ָיִמים עֹוֵרְך ֲאִני ַצִיד ַעל ַהֵסֶפר ַהֶזה,  הֵא ְר - 

ֲאָבל ָעְרכּו ַצִיד ַעל ַאְרָנבֹות ; ֶשִּבְרשּותֹו ָהָיה רֹוֶבה, דֹוָדנֹו, ַיאֶנקְוַלֶדק ִשֵחק ְּבִמְשַחק ַהַצָיִדים ַעם 
 .לֹא ֵהִבין -ַאְך ָמה ֵפרּוש ַלֲעֹרְך ַצִיד ַעל ְסָפִרים  ;ּוַבְרָוִזים

ם ְוַהֵסֶפר לֹא ָקרּוַע ֶיְשָנם ּבֹו ָכל ַהַדִפי –ַאָתה רֹוֶאה . ֶזהּו ִספּור ִהיְסטֹוִרי ִּבְתקּוַפת ַנפֹוֵלאֹון- 
ָקָראִתי ָשלֹוש , "ַהַמּבּול"ְוֶאת . ַפֲעַמִים ָקָראִתי ֶאת ָכל ַהְסָפִרים ַעל ַנפֹוֵלאֹון. ְוִכְמַעט לֹא ְמֻשָמש

 "?ַהַמּבּול"ַהַמִכיר ַאָתה ֶאת . ְפָעִמים

ֵאיְך ֹנַח ָּבָנה ֶאת ַהֵתָבה ְוַהיֹוָנה ֵהִביָאה : ת ַהֵסֶפרֲאֶשר ָלַמד ַעל ַהַמּבּול ְּבֵבי, ָאַמר ְוַלֶדק –ַמִכיר - 
 .ִכי ָכלּו ַהַמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ, לֹו ֲעֵלה ַזִית ְלִסיַמן ּוְלאֹות

ַעם ַגם ֵסֶפר ֶזה ָקָראִתי ְכָבר פַ . ַעל כֹוָכִבים, הּוא ַמָדִעי –ִהְמִשיְך ַהַנַער ְלַהְסִּביר  –ְוַהֵסֶפר ַהֶזה - 
, ַאַגב. ַמֲעִשיֹות –ִכי ַהְגֶבֶרת ַהַסְפָרִנית ֵאיָנּה רֹוָצה ָלֵתת ַרק ִספּוִרים , ֲאָבל ָלַקְחִתי אֹותֹו; ַאַחת

ֲהֵרי ֶשָהִייִתי ִמְשַתֲעֵמם ַאַחר , ּוְסָפִרים ַמֲחִליִפים ַרק ַפַעם ְּבָשבּועַ , ִספּוִרים ּבֹוְלִעים ְּביֹום ֶאָחד
 ?ָמה ִשְמָך –ַאָתה וְ . ָכְך

 ְוַלֶדק- 

ָמה זֹאת אֹוֶמֶרת ִלְבֹלַע ְסָפִרים ְוֵאיֹפה הּוא ". ַהּבֹוֵלַע ְסָפִרים", ְוַלֶדק ִהְסַתֵכל ְּבַסְקָרנּות ִּבְפֵני ַהַנַער
 ?עֹוֵרְך ַצִיד ֲעֵליֶהם

ִאם ִכי ֶאְפָשר . ָהִייִתי ֵמִביא ְלָך ֹטֶפס ַּבָקָשה, ֲחָבל ֶשּלֹא ָיַדְעִתי? ָנכֹון, ַאָתה ֶטֶרם ָהִייָת ַּבִסְפִרָיה- 
ֵאיְכֶשהּו ְכָבר ֶאְדַאג . ִתְדַאג ַרק ֶשְמַנֵהל ַהַּבִית ַיְחֹתם ַעל ַהַּבָקָשה. ִלְכֹתב ַגם ַעל ַדף ְנָיר ָפשּוט

 ?  ִיםַאָתה הֹוֵלְך ְלִהְתָאֵרַח ַאֲחֵרי ַהָצֳהַר . ְלַהְכִניס אֹוְתָך ְלָשם

ָּבּה ַּבִמָדה ֵהִבין אֹותֹו ְוַלֶדק , ִכי ַּבִמָדה ֶשָּבּה ַהַמָכר ֶהָחָדש ִהְרָּבה ְלַדֵּבר, ָעָנה ְוַלֶדק ֻמְדָאג –לֹא - 
ֵאָליו ֶשּלֹא ְכַדאי ְלִהְתַחֵּבר , ֶשּלֹא ֵיָרֶאה ְכִטֵפש, ֲאָבל ִהְתַּבֵיש ְלַגּלֹות ֶשֵאינֹו יֹוֵדעַ , ָפחֹות

 .ּוְלִהְתרֹוֵעַע ִאתֹו

 .ִאם ִכי ְוַלֶדק ֶטֶרם ָלַמד ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֲעַדִין ֶאת ַהָשעֹון, ִנְדְּברּו ְלִהָפֵגש ְּבָשָעה ָחֵמש

. ַהַנַער ְּבאֹותֹו יֹום ִכי ַרּבֹות ִסֶפר לֹו. ֵזֶכר יֹום ֶזה ָשמּור ְּבִלּבֹו ֶשל ְוַלֶדק ּוְשִביל ָחָדש ְכמֹו ִנְפַתח ְּבַחָייו
 .ְּבֵבית ַהֵסֶפר ֵאינֹו ְמַבֵקר ּוְבָכל זֹאת הּוא יֹוֵדַע ָכל ָכְך ַהְרֵּבה: ּוָמה מּוָזר ַהָדָבר ּוַמְפִליא

ין ַאּלּוף ַּבָצָבא הּוא יֹוֵדַע ְלַהְבִדיל ּבֵ . ֵאיְך ִשֵּלב ֶאת ָיָדיו ַעל ָחֵזהּו, הּוא יֹוֵדַע ֵאיֶזה כֹוַבע ָחַבש ּבֹוַנַפְרֶטה
ֶשָּבֲאִויר ֵיש ; ֶשֶאְפָשר ָלגּור ַּבֶגַזע ֶשָּלֶהם ִכְבתֹוְך ֵּבית, ִכי ֶיְשָנם ֵעִצים ְגדֹוִלים ְוָעִבים; ְלֵבין ָקִצין ָפשּוט

ְמַנֶקה ֶאת ַהִשַנִים ֵיש לֹו ַחְיַדִקים ּוִמי ֶשֵאינֹו , ֲאֶשר ִּבְלָעָדיו ֶנְחָנִקים ַעְכָּבִרים ּוַפֲעמֹון לֹא ְיַצְלֵצל, ַחְמָצן
 . ֶזה ִניצֹוץ ַחְשַמִּלי –ְוֶשֵטֶלְגָרף , ַּבֶפה
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 ָשַאל –? ֲהִתְרֶצה ְלִהָּוַכח- 

 ?ִמי יֹוֵדַע ִאם זֹו ֱאֶמת –ְּבָכל זֹאת , ֶשהּוא דֹוֵבר ֱאֶמת, ַאף ִכי ֶהֱאִמין, ָעָנה ְוַלֶדק –ֲאִני רֹוֶצה - 

 .ֶאת ַהָגֵדר ְוִהְצִמידּו ֶאת ָהָאְזַנִים ְלַעמּוד ַהֵטֶלְגָרף ָעְברּו

 ?ֲהִתְרֶאה חּוִטים- 

 .ָעָנה ְוַלֶדק –ֲאִני רֹוֶאה - 

 ?ָנכֹון, ֲהֵרי ֶזה ֵטֶלְגָרף- 

 ָאַמר ְוַלֶדק –ָנכֹון - 

 ?ֲהִתְשַמע ֵאיְך ָהַעמּוד ְמַזְמֵזם ְורֹוֵעש ִּבְפִנים- 

 ַלֶדקָעָנה וְ  –שֹוֵמַע - 

 .ִכי ָּבַעמּוד ֵיש ַחְשַמל, ַאָתה רֹוֶאה, נּו- 

 


