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ִמים ה יָׁ לֹושָׁ  .שְׁ

ִמים ה יָׁ לֹושָׁ  .ַרק עֹוד שְׁ

ְך טֹוב ל כָׁ יָׁה כָׁ ִשים יָׁפֹות, ַיַער, יָׁם. הָׁ  .נָׁ

ֵבר ל חָׁ ה ֵאצֶׁ שָׁ ַורְׁ חֹו בְׁ דָׁ קְׁ ת אֶׁ ִאיר אֶׁ ץ ִהשְׁ רֶׁ אָׁ חּוץ־לָׁ ַסע לְׁ נָׁ שֶׁ ִביד . כְׁ ִריר ַמכְׁ ץ ַהקָׁ ַהֵחפֶׁ ה וְׁ רָׁ ַקח אֹותֹו ֲחזָׁ ו לָׁ שָׁ יוַעכְׁ לָׁ  .עָׁ

ת כֶׁ לֶׁ ֻלכְׁ ה ַהמְׁ ַטנָׁ ִעיר ַהקְׁ שּוב הָׁ ִמים וְׁ ה יָׁ לֹושָׁ ת, שְׁ ִפירֹות, ֵבית־ַהֲחֹרשֶׁ ת, צְׁ רֶׁ ה קֹודֶׁ עָׁ ִעים ַבֲעֵלי ַהבָׁ יֻזָׁ ִשים מְׁ  .ֲאנָׁ

ם טָׁ ֻטמְׁ ן ַהמְׁ צָׁ ַכר ַבַקבְׁ ִראשֹון: הּוא ִנזְׁ יֹום הָׁ ֹגש אֹותֹו ִמיָׁד בְׁ  .ִיפְׁ

ה יִָׁמים וְׁ  לֹושָׁ ַמע שּובַרק שְׁ  :הּוא ִישְׁ

ַנֵהל – ַנֵהל... ֲאדֹוִני ַהמְׁ דֹון ַהמְׁ אָׁ א הָׁ  ...יֹוִאיל נָׁ

ִכיסֹו  בְׁ ח שֶׁ דָׁ קְׁ אֶׁ ּתֹו ִמן הָׁ מֹוַלדְׁ ַגע בְׁ רֶׁ ד לְׁ רָׁ ִנים לֹא ִנפְׁ ַבע שָׁ ה ַארְׁ טֹונֹו –זֶׁ ת כֹוַח ִשלְׁ ִלים אֶׁ יו , הּוא ַמשְׁ לָׁ ִביד עָׁ ַאְך ַמכְׁ
מֹו ֲאִזִקים  .כְׁ

שָׁ  ַית ַהיָׁםַאַחד־עָׁ מְׁ ת הֶׁ בּועֹות אֶׁ ה שָׁ עָׁ בָׁ ְך ַארְׁ שֶׁ מֶׁ ֹמַע בְׁ ִלשְׁ שּוב וְׁ ֵדי לָׁ ה כְׁ ֵשי ֲעבֹודָׁ דְׁ רּוַח ַהַיַער , ר חָׁ ת ַהֵמַצח בְׁ ַצֵנן אֶׁ לְׁ
ִשים יָׁפֹות שֹוֵחַח ִעם נָׁ  .ּולְׁ

חֹוק – ה צְׁ  !ֵאיזֶׁ

ֱעַצר ִיַסע. הּוא נֶׁ ה וְׁ רָׁ כָׁ ִמין ִכרְׁ ן: ַיזְׁ אָׁ ן לַ ? לְׁ ֵרטַכמּובָׁ ה. ַקבָׁ ֵשם מָׁ  ...?לְׁ

ֹפר אָׁ חֹוב הָׁ רְׁ ת בָׁ כֶׁ לֶׁ ִשיְך לָׁ ִהמְׁ ד  וְׁ עָׁ ם, הּוא ִנרְׁ דָׁ ֵלא אָׁ יו. ַהמָׁ דָׁ עָׁ ת צְׁ ֵהִחיש אֶׁ יו ַפַעם ּוַפֲעַמִים וְׁ  .ֵהִציץ ַלֲאחֹורָׁ

יו ו הּוא הֹוֵלְך ַאֲחרָׁ שָׁ ַעכְׁ ט חֹוֵדר וְׁ ַמבָׁ ַחן אֹותֹו בְׁ  .פֹוֵעל בָׁ

ה לֹו מֶׁ נֶׁת? אּוַלי ַרק ִנדְׁ ִציאּות עֹויֶׁ ל מְׁ עֹוֵרר ֵמֲחלֹום אֶׁ ִהתְׁ ם שֶׁ דָׁ ל אָׁ יֹונֹו שֶׁ ם ִדמְׁ תָׁ ִעים, סְׁ נָׁ יָׁה טֹוב וְׁ ַהֲחלֹום הָׁ  .וְׁ

ִליִשית יו ַבַפַעם ַהשְׁ ֵהִציץ ַלֲאחֹורָׁ ִדי וְׁ דָׁ חֹוב צְׁ ה ִלרְׁ נָׁ ֱעַצר. הּוא פָׁ נֶׁ ח וְׁ דָׁ קְׁ אֶׁ ת הָׁ ַרְך אֶׁ  .דָׁ

גַ  ְך רֶׁ שֶׁ מֶׁ שּו לְׁ גְׁ ם ִנפְׁ ֵטיהֶׁ ֹרְךַמבָׁ  .ע אָׁ

ה ַמִכיר אֹוִתי –  ?ֲאדֹוִני, ַאּתָׁ

רֹות ִנים ֻמכָׁ ַנֵהל. ַהפָׁ דֹון ַהמְׁ אָׁ ִנים ַרבֹות מּול ֵעיַני הָׁ רֹות פָׁ יּו עֹובְׁ סּוִכים ֲחִריִפים הָׁ ל ִסכְׁ ִרים שֶׁ ִמקְׁ ִרים לֹא . בְׁ בָׁ ַהדְׁ
ִמיד ְך ּתָׁ רֶׁ ּה דֶׁ אֹותָׁ ַנֲהלּו בְׁ בּו ֲחִמשָׁ . ִהתְׁ יָׁשְׁ ַגע שֶׁ יָׁה רֶׁ יֹותהָׁ ִסיַגרְׁ ם בְׁ הּוא ִכֵבד אֹותָׁ דֹו וְׁ רָׁ ִמשְׁ ם בְׁ ַגע . ה ֵמהֶׁ יָׁה רֶׁ הָׁ

דֹור ַצר רֹוזְׁ ִשים ַרִבים ִבפְׁ ל ֲאנָׁ ה שֶׁ ה ַחמָׁ ִשימָׁ פֹו נְׁ רְׁ עָׁ ש בְׁ ר חָׁ יו, ַכֲאשֶׁ נָׁ פָׁ ר לְׁ עּוצֹות יָׁשָׁ ֵני זּוגֹות ֵעיַנִים נְׁ ִנים ּושְׁ ֵּתי פָׁ . ּושְׁ
הֹוִציאּו ַגע שֶׁ יָׁה רֶׁ ם הָׁ ם, אֹותָׁ ה אֹותָׁ ִזהָׁ ם וְׁ הֶׁ בֹוֵנן בָׁ ִהתְׁ ה שֶׁ יָׁה זֶׁ הּוא הָׁ  .וְׁ

ַהפְׁ  ת לְׁ קֶׁ ַפנֶׁ ה מְׁ ִנימָׁ ו בְׁ שָׁ ַאל אֹותֹו ַעכְׁ שָׁ ה שֶׁ ד ַהזֶׁ חָׁ אֶׁ ת הָׁ ַרבֹות אֶׁ ִנים הָׁ רֹונֹו ֵבין ַהפָׁ ִזכְׁ  :ִּתיעַ הּוא ִחֵפש בְׁ

ה ַמִכיר אֹוִתי –  ?ֲאדֹוִני, ַאּתָׁ

ִני ַמִכיר , לֹא – ִרירּות –ֵאינֶׁ ַאַחת, ֵהִשיב ִבקְׁ ת כְׁ ַאיֶׁמֶׁ ת ּומְׁ לֶׁ זֶׁ ַזלְׁ ה מְׁ ִנימָׁ  .בְׁ

הּו הֹוִסיף עֹוד ַמשֶׁ ִפיק, ִבֵקש לְׁ  .ַאְך לֹא ִהסְׁ

ת ֲאדֹוִני ִמיָׁד – – ִּתי אֶׁ ֲאִני ִהַכרְׁ ֵני שֶׁ ק... ִמפְׁ ק... ֲאִני בֹולֶׁ ת בֹו... בֹולֶׁ ה זֹוֵכר אֶׁ קַאּתָׁ  ?ֲאדֹוִני, לֶׁ

יו ת ֵעינָׁ ֵצם אֶׁ ִצמְׁ ת רֹאשֹו וְׁ ִכין אֶׁ ַנֵהל ִהרְׁ דֹון ַהמְׁ אָׁ ה. הָׁ ֲעדָׁ ק ִנרְׁ דֶׁ ַבע ַהֻמַנַחת ַעל ַההֶׁ צְׁ אֶׁ  .הָׁ

ק – ה... בֹולֶׁ קָׁ סְׁ ַנרְׁ דְׁ חֹוב בֶׁ  ?ֵמרְׁ

ה ֲאִני, ֵכן –  ...זֶׁ

ּתָׁ ... ֲאִני זֹוֵכר, ֵכן... ֲאִני זֹוֵכר – ַדלְׁ ְך גָׁ ל כָׁ  ...כָׁ

ִּתי, ןכֵ  – ַדלְׁ ָך יֹוֵדעַ .... גָׁ ק, ֲאדֹוִני, ֵאינְׁ ִצישֶׁ ַרנְׁ דֹון פְׁ ו אָׁ שָׁ א ַעכְׁ צָׁ יו? ֵאיֹפה ִנמְׁ ֹּתב ֵאלָׁ ִציִתי ִלכְׁ רָׁ ֵני שֶׁ ִאם הּוא ... ִמפְׁ
 ...ֲעַדִין ַבַחִיים
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ַּתֵּתק ק ִהשְׁ ה. בֹולֶׁ הּו לֹא ַכשּורָׁ ַמשֶׁ ִחין שֶׁ ִהבְׁ ה שֶׁ אֶׁ ִהתְׁ , ַכִנרְׁ ֵני שֶׁ רֹות ִמפְׁ יו ַחסְׁ ֵעינָׁ ת ֵלב בְׁ שּומֶׁ בֹוֵנן ִבתְׁ
ַנֵהל דֹון ַהמְׁ אָׁ ל הָׁ ה שֶׁ נּוחָׁ ִעילֹו. ַהמְׁ טֹו ַעל מְׁ ת ַמבָׁ ֱעִביר אֶׁ ְך הֶׁ ּלֹו, ַאַחר־כָׁ ת , ַעל ַמֵקל ַהִטיּוִלים שֶׁ ַקר אֶׁ סָׁ

חֹור אָׁ סֹוג ֲחִצי ַצַעד לְׁ נָׁ ַרכֹות וְׁ יו הָׁ לָׁ עָׁ  .נְׁ

ל – ַּת ... ֲאבָׁ ל זֹאת ִהשְׁ כָׁ  .ֵניתָׁ בְׁ

ִנים, ֵכן – ֵבה שָׁ ְך ַהרְׁ ל כָׁ  ...כָׁ

ת ֲאדֹוִני – ַעֵכב אֶׁ  ?אּוַלי ֲאִני מְׁ

ת... לֹא – רֶׁ ַפַעם ַאחֶׁ ל אּוַלי בְׁ ֲאִני... ֲאבָׁ ֵני שֶׁ ת... ִמפְׁ צָׁ ַמֵהר קְׁ  ...מְׁ

ה ֲאדֹוִני, אאא – ִליחָׁ ה... סְׁ ִליחָׁ ַבֵקש סְׁ ַנֵצל... ֲאִני מְׁ  .ֲאִני ִמתְׁ

ַנהֵ  דֹון ַהמְׁ אָׁ ק... ל ִבֵקשהָׁ בֹולֶׁ ת יָׁדֹו לְׁ הֹוִשיט אֶׁ ִכיסֹו, לְׁ בּוי בְׁ יָׁה חָׁ הָׁ ִריר שֶׁ ץ ַהקָׁ ה ַעל ַהֵחפֶׁ חָׁ ִבֵקש לֹוַמר ... ַאְך יָׁדֹו נָׁ
הּו ה ַאַחת, ַמשֶׁ ם ַרק ִמּלָׁ ה ֵביֵניהֶׁ רָׁ נֹותְׁ ַרֵחק וְׁ ר ִהתְׁ בָׁ ק כְׁ ַפִים , ַאְך בֹולֶׁ נָׁ ה ַבֲעַלת כְׁ ֹחרָׁ מֹו ִצפֹור שְׁ  :ֲאֻרכֹותכְׁ

ה – ִליחָׁ  ...סְׁ

ַבדֹו ַאר לְׁ  .הּוא ִנשְׁ

ה קָׁ סְׁ ַנרְׁ דְׁ חֹוב בֶׁ ק ֵמרְׁ אֹוד. בֹולֶׁ ֵבִדים מְׁ ִלים כְׁ שּוק סָׁ ֹחב לְׁ ִאמֹו ִלסְׁ ר לְׁ יָׁה עֹוֵזר ַבֹבקֶׁ הָׁ ק שֶׁ ץ , בֹולֶׁ ְך רָׁ ַאַחר־כָׁ
ה אכָׁ לָׁ ֵבית־ַהמְׁ ל ַנַער בֶׁ , לְׁ ִעירֹות שֶׁ יו ַהצְׁ רֹועֹותָׁ דּו זְׁ בְׁ ם עָׁ ןשָׁ כֹוחֹוֵתיהֶׁ ֵרה ֵמַעל לְׁ שְׁ ַבע־עֶׁ ַרז , ן ַארְׁ ִעיר חָׁ רֹאשֹו ַהצָׁ ּובְׁ

ִגילֹו ה לְׁ לָׁ ַמעְׁ ּלְׁ ִאים שֶׁ נֹושְׁ יָׁה קֹוֵרא ַבֵּלילֹות. ֲחרּוִזים בְׁ ק הָׁ  .בֹולֶׁ

ִפיר סְׁ קְׁ יְׁ ת שֶׁ א אֶׁ רָׁ ִביץ, הּוא קָׁ קֶׁ ִקי', ִמיצְׁ לֹוַבצְׁ טֹור הּוגֹו, סְׁ מֹות. ִויקְׁ רָׁ ֵּתי דְׁ ַתב שְׁ צבְׁ : כָׁ ן קֹושְׁ ה 'ַאַחת ֵמהֶׁ יָׁ קֹו הָׁ יּושְׁ
ּה ה ֻכּלָׁ ל ֵאירֹופָׁ ה שֶׁ כָׁ ַמלְׁ ה, לְׁ ִדינָׁ טֹוַבת ַהמְׁ ֵלי ַהִיצּור לְׁ ת כְׁ ִקיַע אֶׁ ט ִהפְׁ לֶׁ ִניָׁה ַהמְׁ ת , ּוַבשְׁ ִחֵּלק אֶׁ נּות וְׁ ת ַהזְׁ ִחֵסל אֶׁ

ִרים ִאכָׁ ה לָׁ מָׁ ֲאדָׁ  .הָׁ

ִרים ַוֲאדֹוִנים   ,ֵאין ִאכָׁ

צֹו  ִדים וְׁ  ,ֲעִניםֵאין ֲעבָׁ

ם  ִלי דָׁ עֹות ּובְׁ מָׁ ִלי דְׁ  ,בְׁ

ם  עָׁ ה שֹוֵלט הָׁ  .ִכי ַעּתָׁ

ה קָׁ סְׁ ַנרְׁ דְׁ חֹוב בֶׁ ֵרה ֵמרְׁ שְׁ ַבע־עֶׁ ַארְׁ ן הָׁ ק בֶׁ ל בֹולֶׁ ט ַהגֹוֵסס שֶׁ לֶׁ ל ַהמְׁ ַאֲחרֹונֹות שֶׁ יו הָׁ יּו ִמּלֹותָׁ ה הָׁ  .ֵאּלֶׁ

ק ק...  בֹולֶׁ  ...בֹולֶׁ

ק ק ִבֵקש לִ , בֹולֶׁ ה שבֹולֶׁ ק זֶׁ ַרנֶׁ יופְׁ ֹּתב ֵאלָׁ חֹו. כְׁ טָׁ רֹול... סְׁ ִמיִדים... קָׁ ַתלְׁ רֹות.... ֲחֵבִרים וְׁ ַתִים מּוזָׁ נָׁ ש ... שְׁ מֶׁ שֶׁ
ה דֹולָׁ ת גְׁ פֶׁ ֻשּתֶׁ  ...מְׁ

רֹות ַתִים מּוזָׁ נָׁ אֹוד... שְׁ רֹות מְׁ  ...מּוזָׁ

ִני חֹוק בְׁ ה לֹו ֵמרָׁ קָׁ רְׁ זָׁ דֹולֹות שֶׁ ַפִים ַהגְׁ נָׁ ה ַבֲעַלת ַהכְׁ ֹחרָׁ ַהִצפֹור ַהשְׁ תוְׁ לֶׁ גֶׁ ַגלְׁ ה אֹו אּוַלי ִמּלְׁ ה ֲעצּובָׁ  :מָׁ

ה" ִליחָׁ  ".סְׁ

ה  רָׁ כָׁ ה ַלִכרְׁ לָׁ ַנֵהל עָׁ דֹון ַהמְׁ אָׁ ֵדַרת ֵעִצים –הָׁ ת. הּוא נֹוֵסַע ִבשְׁ רֶׁ יֹו ַהבֹועֶׁ חְׁ לֶׁ יָׁדֹו בְׁ נֹוֵגַע בְׁ יו וְׁ ת ֵעינָׁ  .הּוא עֹוֵצם אֶׁ

ֹחם ה בְׁ ֲערָׁ יֹו בָׁ חְׁ  . לֶׁ

רּוחֹות? ַמדּועַ  ל הָׁ כָׁ ה לְׁ מָׁ  ?לָׁ

יו ֵתפָׁ ַשְך ִבכְׁ  .הּוא מָׁ

ִחיק ַהצְׁ ֵדי לְׁ  ...כְׁ

ּה קָׁ סְׁ ַנרְׁ דְׁ חֹוב בֶׁ ן ֵמרְׁ טָׁ ק ַהקָׁ ַמח בֹולֶׁ ֲעצּומֹות צָׁ יו הָׁ ַעפָׁ ַתַחת ַעפְׁ ַמח, וְׁ ַמח , צָׁ צָׁ ַלְך וְׁ ש יֹוֵתר  –הָׁ פֶׁ ַעז נֶׁ דֹול וְׁ יָׁה גָׁ הָׁ וְׁ
ַגע רֶׁ ַגע לְׁ  ...ֵמרֶׁ

 


