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יִתי ׁשּוב ֶיֶלד י. ָמה ָהִייִתי עֹוָשה ִאּלּו ַנֲעשֵׂ ק ׁשּוב , לֹא ָכֶזה ָקָטן ְלַגְמרֵׂ ֶפר ּוְלַשחֵׂ ית ַהסֵׂ  ֶאָּלא ָלֶלֶכת ְלבֵׂ
ר ִפְתאֹום ְוִלְראֹותַנִניַח . ִעם ְיָלִדים  :ְלִהְתעֹורֵׂ

ם אֹו ֶׁשֶזה ֶבֱאֶמת? הָר ָמה ָק   ?ֲאִני ַרק חֹולֵׂ

א ְפִליָאה ן ֶאת ְזרֹועֹוַתי ּוִמְתַמּלֵׂ ן א ַהְבָגִדים ֶׁשִּלי. ֲאִני בֹוחֵׂ ַהִמָטה . לֹא ְיֻאַמן, ֲאִני בֹוחֵׂ ץ מֵׂ  ֲאִני קֹופֵׂ
 ?ָמה ָקָרה ָכאן. הְוָרץ ֶאל ַהַמְרָא 

ה ִאָמא ׁשֹוֶאֶלת  :ְוִהנֵׂ

ר ַאֶחֶרת ? ְכָבר ַקְמָת  ׁש ַמהֵׂ ר ִתְתַלבֵׂ ֶפרְתַאחֵׂ ית ַהסֵׂ  .ְלבֵׂ

ר ִלְהיֹות ֶיֶלד ָהִייִתי רֹוֶצה ִלְזֹכר ֶאת ַהֹכל עָלַדַעת ֶאת ָכל ָמה ֶׁשֲאִני , ְלָהִבין, ִאּלּו ָהִייִתי חֹוזֵׂ ִבין  יֹודֵׂ ּומֵׂ
י ָתם. ַדְעתֹו ֶׁשל ַאף ֶאָחד ֶׁשְכָבר ָהִייִתי ְמֻבָגרְוֶׁשּלֹא ַיֲעֶלה בְ . ַהּיֹום יֶנִני ׁשֹוֶנה . ַוֲאִני ַמֲעִמיד ְפנֵׂ ְכִאּלּו אֵׂ

ית ַהסֵׂ , ִמָכל ְׁשָאר ַהְּיָלִדים ְך ְלבֵׂ ֲהִכי , ִּלְהיֹות ֲהִכי ְמַעְניֵׂןָכְך ֶזה ָהָיה ָיכֹול . ֶפריֵׁׂש ִלי ַאָבא ְוִאָמא ַוֲאִני הֹולֵׂ
ינֹו ְמַזֶהה אֹוִתי. בטֹו ן ְסִביִבי ְוֶזה ָהָיה ָיכֹול ִלְהיֹות ַמָמׁש ַמְצִחיק ֶׁשִאיׁש אֵׂ  .ָהִייִתי ַרק ִמְתבֹונֵׂ

ב ַבִמָטה  ן יֹום ֶאָחד ֲאִני ׁשֹוכֵׂ ב ְלַעְצִמי –ּוְבכֵׂ ן ַוֲאִני חֹוׁשֵׂ יֶנִני ָיׁשֵׂ עַ : אֵׂ  , ִאּלּו ֶבָעָבר ָהִייִתי יֹודֵׂ
ר טֹוב ִלְהיֹות ֶיֶלד. יִתי רֹוֶצה ִלְגֹדלִבְכָלל לֹא ָהיִ  ה יֹותֵׂ ִבְכָלל לֹא ָנכֹון . ַהְמֻבָגִרים ֻאְמָלִלים. ַהְרבֵׂ

ק ָלֶהם ֲאֶׁשר לַ ֻמָת . ֶׁשַהְמֻבָגִרים ְיכֹוִלים ַלֲעשֹות ָכל ָמה ֶׁשִמְתַחשֵׂ  . ָלִדיםיְ ר ָלנּו עֹוד ָפחֹות מֵׂ
ינּו ִהְתַחְּיבּוי רֻמָטלֹות ָעלֵׂ דֹות יֹותֵׂ ר ְדָאגֹות. ֹות ְכבֵׂ ינּו ַעִּליזֹות ְלִעִתים . יֵׁׂש ָלנּו יֹותֵׂ  ַמְחְׁשבֹותֵׂ

ר יֶננּו בֹוִכים  –ָנכֹון . ְרחֹוקֹות יֹותֵׂ ין ַטַעם ִלְבכֹות –ְכָבר אֵׂ  . ַאְך ַכִנְרֶאה ִמשּום ֶׁשאֵׂ
דֹות  . ֲאַנְחנּו ַרק ֶנֱאָנִחים ֲאָנחֹות ְכבֵׂ

 .יְוֶנֱאַנְחִת 

ב ֹעֶמק ַהּלֵׂ ָדה מֵׂ ין ָמה ַלֲעשֹות : ֶנֱאַנְחִתי ֲאָנָחה ְכבֵׂ  . ִאיׁש לֹא ָיכֹול ְלהֹוִׁשיעַ . ֶזה ָאבּוד –ְכָבר אֵׂ
 . ַהַצַער לֹא ַיֲעֹזר ָכאן. ְלעֹוָלם לֹא ֶאְהֶיה ׁשּוב ֶיֶלד

ָכהאֹוְת ר ֶנֱאַנְחִתי ִהְשָתְרָרה פִ ֲאָבל ַכֲאׁשֶ  ין ָעָׁשן. לֹא רֹוִאים ׁשּום ָדָבר. מּוָרהֲעָלָטה גְ . ם ֲחׁשֵׂ עֵׂ  . ַרק מֵׂ
ג ְבַאף  . ַעד ֶׁשְמַדְגדֵׂ

 .ְכמֹו כֹוָכב. הֹוִפיַע ְׁשִביב אֹור ְקַטְנַטן. ִנְבַהְלִתי. ַהֶדֶלת ָחְרָקה

 ?ִמי ֶזה- 

ר ב יֹותֵׂ ָכה ּוִמְתָקרֵׂ ר וְ  ְוַהכֹוָכבֹון ָצף ַבֲחׁשֵׂ לַ  –יֹותֵׂ  .ְכָבר ַעל ַהָכִרית, ַיד ַהִמָטההּוא ְכָבר לְ . יאֵׂ

ל  ד ִאיׁשֹון ָקָטן. ֶזהּו ָפָנס ְקַטְנַטן –ֲאִני ִמְסַתכֵׂ ׁש ַעל רֹאׁשֹו ִמִגְבַעת ֲאֻדָמה ּוגְ . ְוַעל ַהָכִרית עֹומֵׂ . בֹוָההחֹובֵׂ
 . עְבֹגַבּה ֶׁשל ֶאְצבַ  –ַרק ָכל ָכְך ָקָטן . ַגָמד, נּו. יָבהְויֵׁׂש לֹו ְזַקן שֵׂ 

 .ָבאִתי- 

 .הּוא ְמַחּיְֵׂך ּוַמְמִתין

ם. ַגם ֲאִני ִחַּיְכִתי י ֶׁשָחַׁשְבִתי ֶׁשֲאִני חֹולֵׂ  –ַגם ְמֻבָגר ָיכֹול ַלֲחֹלם ִלְפָעִמים ֲחלֹום ֶׁשל ְיָלִדים . ִמְפנֵׂ
א ְפִליָאהעַ  ַא : ד ֶׁשִּיְתַמּלֵׂ  ?ן ֶזה ָבאיִ מֵׂ

ר  : ְוַהַגָמד אֹומֵׂ

יְנָך ַמֲאִמיןוְ  –ָקָראָת ִלי -   .ַעְכָׁשו אֵׂ

 .ְשמֹאָלה, ָיִמיָנה, ְשמֹאָלה, ְוִהְתִחיל ְלָהִניַע ֶאת ָפָנסֹו ָיִמיָנה
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יְנָך ַמֲאִמין  -  ר -אֵׂ  ַעְכָׁשו ַרק ַהְּיָלִדים . ַפַעם ָהֲאָנִׁשים ָעְסקּו ִבְכָׁשִפים. הּוא אֹומֵׂ
 . ֹותּיְבַגָמִדים ּוְבפֵׂ , ּקֹוְסִמיםַמֲאִמיִנים בְ 

ִניַע ֶאת רֹאׁשֹו ף ַבָפָנס ּומֵׂ ָבר. הּוא ְמַנְפנֵׂ ד ְלָהִניַע אֵׂ  .ַוֲאִני פֹוחֵׂ

יזֹו ִמְׁשָאָלה-  ה. ַתִביַע אֵׂ  ?ָמה ְכָבר ַאָתה ָיכֹול ְלַהְפִסיד. ַנסֵׂ

י ִלְׁשֹאל אֹותֹו ׁש , ָפַתְחִתי ֶאת ַהֶפה ְכדֵׂ עַ  –ֲאָבל הּוא ְכָבר ִנחֵׂ  .הּוא ְכָבר יֹודֵׂ

א ַרק ַבִמִּלים. ָקָראָת ִלי ְבַאְנַחת ַהַגְעגּוִעים ֶׁשְּלָך-   . ָהֲאָנִׁשים חֹוְׁשִבים ֶׁשֶאת ַהַהְׁשָבעֹות ֶאְפָׁשר ְלַבטֵׂ
 .לֹא ָולֹא, ֶזה לֹא ָנכֹון

ִניַע ֶאת רֹאׁשֹו ִבְׁשִליָלה ל ָלֶרֶגל. הּוא מֵׂ ר ְמַרגֵׂ  ס ֶׁשּלֹו ַמְמִׁשיְך ָלנּוַע ְוַהָפנָ .  ָכל ָכְך ַמְצִחיק. עֹובֵׂ
ָמה נֹוֶפֶלת ָעַלי. ָיִמיָנה ּוְשמֹאָלה ם. ַוֲאִני ָחׁש ֶׁשַתְרדֵׂ ָרדֵׂ י ֶׁשּלֹא ְלהֵׂ י ְכדֵׂ ינֵׂ  . ַוֲאִני ְמַנָסה ִלְפֹקַח ֶאת עֵׂ
 .ֲחָבל ִלי ְלַהְפִסיד

ר ַהַגָמד  –ִתְרֶאה , נּו-  יזֶ  –אֹומֵׂ ק, זְזָדרֵׂ ִת ! ה ַעְקָׁשן אֹוָתּהִתְרֶאה אֵׂ  . ַאֶחֶרת ֶאְסַתּלֵׂ
ר. ָאסּור ִלי ְלִהְׁשַתהֹות  .ַאַחר ָכְך ִתְצַטעֵׂ

יֶנִני ָיכֹול, ֲאִני ְכָבר רֹוָצה ְלַהִביַע ִמְׁשָאָלה א זֹאת ַדְרכֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶׁשַק אּוַלי . ַאְך אֵׂ  ל ְלִהְתַבטֵׂ
 .ִמְׁשתֹוְקִקים ְמאֹוד ַאְך ָקָׁשה ַכֲאֶׁשר, ַכֲאֶׁשר רֹוִצים ַמֶשהּו

ר יֶנִני ָיכֹול. ֲחָבל ִלי ָעָליו. ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשַהַגָמד ִמְצַטעֵׂ  .ַאְך אֵׂ

 .ָכל ָכְך ֲחָבל. ָׁשלֹום ְלָך- 

ְך ר. ּוְכָבר הּוא הֹולֵׂ  :ְוַרק ַעְכָׁשו ָאַמְרִתי ֶחֶרׁש ּוַמהֵׂ

 .ֲאִני רֹוָצה ַלֲחֹזר ִלְהיֹות ֶיֶלד- 

ין ִסְחרּור  –הּוא ָחַזר  עֵׂ ר מֵׂ ִאיר ְבָפָנסֹו יָ וְ  –ִהְסַתְחרֵׂ יַני רׁשַ הֵׂ  . ֲאָבל לֹא ָׁשַמְעִתי, ְוָאַמר ַמֶשהּו.  ְבעֵׂ
יְך ָיָצא ַע אֵׂ יֶנִני יֹודֵׂ  .ְוַכֲאֶׁשר ִהְתעֹוַרְרִתי ַבֹבֶקר ָזַכְרִתי ֶאת ַהֹכל. אֵׂ

ר ְבַסְקָרנּות ֶאת ַחְדִרי  .ֲאִני סֹוקֵׂ

 .ָהָיה ֲחלֹום ֶזה לֹא, לֹא

 .ֱאֶמת ַלֲאִמָתּה


