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כל הזכויות שמורות 



ֶבֶרת זּו  ּגְ

ָרה: רּות ָצְרָפִתי    ִאּיְ
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קפלו פנימה ותראו מה יקרה לפיל



ַע / ְׁשלֹוִמית ּכֵֹהן-ָאִסיף ַעם ְצַפְרּדֵ ָנִסיְך ֶׁשָהָיה ּפַּ

ַע ַעם ְצַפְרּדֵ ָנִסיְך ֶׁשָהָיה ּפַ
לּוִלית. ַע ַלּׁשְ ְעֵגּ ִמְתּגַ

ִליָמה ֶׁשל ּבֹץ ִׁשיר ַעל ּגְ
ֲחִליִלית. הּוא נֹוֵׁשף ּבַ

ַאּפֹו ֵמִריַח ֵמָרחֹוק
ּבֶֹׂשם ַנְרִקיִסים,

רֹק ֵעיָניו ַהּיָ ּבְ
ְקִסים.  ַבע ַהּמַ הּוא ַהּצֶ

ִסיְך ֵאינֹו ׁשֹוֵכַח ְוַהּנָ
ב ֶׁשּלֹו יֹוֵדע: ְוַהּלֵ

לּוִלית ִאם ִיּפֹל הּוא ַלּשְׁ
ַע. ָיׁשּוב ִלְהיֹות ְצַפְרּדֵ

נּוָיה ַעל חֹולֹות, ל-ָאִביב ַהּבְ ִעיר ֵתּ ּבָ
י ֲחתּולֹות. ָהיֹה ָהיּו ְׁשּתֵ

ה ְויּוָלה ֲאֹפָרה, ֻתּמָ ׁשּוָלה ּכְ
ַחד ּוְבִלי מֹוָרא. ִלי ּפַ ֲחתּולֹות ּבְ

ה, ְרָוה ַרָכּ ְלׁשּוָלה ָהְיָתה ּפַ
יּוָלה ָהְיָתה ְמֹאד ְמתּוָקה.

ִגיל ָצִעיר ֵהן ָהיּו ֲחֵברֹות, ְבּ
ְגרּו, ִהְתִחילּו ָצרֹות. ֶׁשָבּ ֲאָבל ּכְ

ׁש ֲחָכמֹות,  י ֲחתּולֹות ַמּמָ ְׁשּתֵ
ְתקֹות ְוַגם ִמְלָחמֹות. ָאֲהבּו ַהְרּפַ

ָבר, ל ּדָ ַעל ָמה ִנְלֲחמּו? ַעל ּכָ
ר. ק, ַעְכָבּ ה, ַמּקָ ּפָ ית ַאְשׁ ּקִ ַשׂ

ׁש, ׁשּוָלה ְויּוָלה, נֹוָעזֹות ַמּמָ
ׁש. זֹו, ְללֹא ֲחָשׁ ֶנֶאְבקּו זֹו ּבָ

קֹות, ְמֻרּצֹות, ד ָהיּו ִמְתַחּבְ ּוִמָיּ
ה ֵהן רֹוצֹות.  ֵאּלֶ ים ּכָ ַחּיִ

ְתָבה: ִניָרה ַהְרֵאל ּכָ

ָרה: אֹוָרה ֵאיָתן ִאּיְ

 

 

וההמשך - בספר



"רופא בדרך", הסיפור שהתפרסם ב"פילון", לא נולד כמו 
ספרים אחרים שכתבתי. יתר ספריי נולדו מתוך רעיונות 

שנבטו בראשי, ועד שלא הלבשתי אותם במילים המתאימות, 
ולא טוויתי להם עלילה, לא מצאתי לעצמי מנוח, ולכן 
 כתבתי אותם. אך כאמור, לא כך היה סיפור לידתו של 

 "רופא בדרך". 
מי שהגה את רעיון כתיבת הסיפור המיוחד במינו הזה, הייתה 

 עורכת "פילון", נירה הראל. תחילה הציעה לי נושא שונה. 
"מה דעתך לכתוב סיפור על עלילות מכונית ונוסעיה?" 

שאלה אותי נירה. 
עניתי לה שמכונית היא בעיניי אך ורק כלי תחבורה, ולכן 

לא אוכל להמציא לה עלילה. 
"אולי תרצי לכתוב סיפור על קבוצת כדורגל?" הציעה לי 

עורכת "פילון" עוד הצעה.
מה לי ולכדורגל? אמרתי בלב, וגם על ההצעה הזאת השבתי 

בשלילה.
"אציע לך הצעה אחרונה," אמרה נירה, "תכתבי סיפור 

הקשור לרפואה."
אך יצאו המילים מפיה, וקראתי בהתרגשות: "כן, זה בדיוק 

הדבר שעליו אני רוצה לכתוב!"
תהיתי איך לא חשבתי על זה בעצמי. כי מיד כשהועלה 

הנושא נזכרתי באבי הרופא וראיתי אותו בדמיוני מטפל 
בחולים, כמו שהיה בילדותי, בימים ששלטו בארץ האנגלים. 
לפני שעלתה משפחתי ארצה, היה אבא רופא ידוע בגרמניה. 
אבל כאן, בארץ ישראל, לא הניח לו השלטון הבריטי לעסוק 

במקצועו. לכן, כדי לפרנס את משפחתנו, עבד אבי כפועל 
במפעל יהלומים.

ְתָבה: ּדֹוִרית אֹוְרָגד ּכָ

ל ִקיְׁשָקה ר: ִמיֶשׁ ִאּיֵ

כשנודע לתושבי הסביבה שהגיע למקום רופא, באו אלינו 
הביתה אנשים שהיו זקוקים לעזרה רפואית, והוא כמובן לא 

סירב. היו לו כל המכשירים הנחוצים, והוא טיפל בכל מי 
שבא. כיוון שטרם קיבל משלטונות המנדט רישיון 

לעסוק במקצועו, לא גבה אבי תשלום מן המטופלים, והם – 
במקום לשלם - גמלו לו במתנות. 

כעת תארו לכם אותי באותם ימים, ילדה קטנה וסקרנית, 
המביטה איך אבא שלה מטפל בחולים, רואה כמה הם מודים 
לו ומביאים מתנות. ברור שהדברים הללו השפיעו עלי מאוד. 

כעת אתם בוודאי מבינים מדוע הסכמתי מיד לקבל את 
הצעתה של נירה הראל. 

כי גם אם חלפו שנים רבות מאותם זמנים שהייתי ילדה, 
נחרתו הדברים שקרו לי אז  עמוק בזיכרוני, ושמחתי לכתוב 

על נושאים הקשורים לנושא הרפואה.
לצורך הסיפור המצאתי דמות של ילד שמתעניין ברפואה, 

ורבים מן המעשים שייחסתי לו קרו בעצם לי ולבני משפחתי. 
הראיתי את הפרקים הראשונים לעורכת, והנה הדברים 
שאמרה: "מאחר שהסיפור עוסק ברפואה לילדים, צריך 

המידע להיות מדויק. אכיר לך רופאת ילדים שתבדוק 
כל פרט ופרט. רק אחרי שהרופאה תאשר שכל הפרטים 

הקשורים לרפואה נכונים, נתחיל לפרסם את הסיפור 
בהמשכים."

בזו הדרך התוודעתי לרופאת הילדים המעולה, ד"ר אורה 
שפייזר, שמילאה בנאמנות את התפקיד שהועידה לה 

העורכת, וגם נכנסה כדמות לעלילה. קראתי לה בסיפור, 
"דוקטור שמחה," והיא אהבה גם את הדמות וגם את השם 
שנתתי לה. עד היום מתנגן באוזניי קולה בטלפון, "שלום 

דורית, זאת דוקטור שמחה מדברת."
ככה זה בסיפורים, לפעמים דמויות אמיתיות נכנסות לסיפור 

דמיוני, ולפעמים דמויות דמיוניות נכנסות לסיפור אמיתי.

השנה חוגג כתב העת פילון 40 שנה. העורכת האגדית נירה הראל פנתה אלי בסוף 

שנות ה-70 ממש בתחילת דרכי המקצועית, כדי שאצור איורים לעיתון המתוק שלה: 

שערים, כפולות עמודים, איורים לסיפורים ועוד.

לרגל יום ההולדת של פילון יצרתי איור כמחווה לעידן התמימות הרחוק ההוא שבו 

ילדים היו קוראים עיתוני נייר.

לא מזמן גיליתי שיש רחוב פילון, ניצב לשדרות בן גוריון בתל אביב. את שם הרחוב 

מבטאים אמנם ב-פ רפה, אבל לי זה לא משנה! העיקר שנולד רעיון טוב לאיור.     

ל ִקיְׁשָקה     ִמיֶשׁ



ִני ֶקְרַמן ר: ּדָ ִאּיֵ

ילֹון ַהְמַנֵגן / ֶאְפַרִים ִסידֹון ַהּפִ

דֹו ֶרה ִמי ַפה סֹול... ְוֶזה ַהּכֹל.
ִוים הּוא לֹא ָיכֹול, יֹוֲתר ּתָ
ל ְוהּוא ֵמִזיע, ּדֵ הּוא ִמְׁשּתַ

ש ַמְׁשִקיַע ל ּכֹוחֹו ַמָמּ ֶאת ּכָ

ֲאָבל ַאּפֹו, ֲאָבל ַאּפֹו,
ם ְלּפֹה. הּוא ָנע ְוָזע ִמָשּ

יׁש, ל ַהֵמיָתִרים ַמּקִ ַעל ּכָ
ּלֹו ַמְרֵעיׁש. ּנור ּכֻ ְוַהּכִ

יָנה, ֵיׁש ַרַעׁש - ְוַתַחת ַמְנּגִ
ֲאֶׁשר ָאְזַנִים ַמֲחִריׁש. 

  
ילֹון ָחַשב, "אּוַלי ָחִליל", ּפִ

ָצב ַעְכָשיו. יל ֶאת ַהּמַ "ַיּצִ
ׁשּוט ְוַקל ִלי ּפָ ָחִליל הּוא ּכְ

ן ָעָליו אּוַכל". ּוְלַנּגֵ
ילֹון ָחִליל ִמָיד ָנַטל ּפִ

ּוְלַנֵגן ָעָליו ִהְתִחיל.

דֹו ֶרה ִמי ַפה סֹול... ְוֶזה ַהּכֹל.
ִוים הּוא לֹא ָיכֹול, יֹוֵתר ּתָ
ף, הּוא ִמְתַאֵמץ ְוהּוא נֹוֵשׁ

ׁשּוב ָוׁשּוב, לֹא ִמְתַעֵיף.
ֲאָבל ַאּפֹו, ֲאָבל ַאּפֹו,

ה. ם ְלֹפּ הּוא ָנע ְוָזע ִמּשָׁ
ִלי ָיֶפה, ָנִעים, ּנֹור הּוא ּכְ ּכִ

ִנְרֶאה ִלי ֶׁשְלָך ַיְתִאים."
ּנֹור ָקָנה ילֹון, ּכִ ִמיֵהר ּפִ

ְנִגיָנה. ְוָאז ֵהֵחל ּבִ

ל ַהְנָקִבים יר ֶאת ּכָ ַמְסּתִ
ִוים, ְמקֹום ּתָ ָכה ֶשּבִ ְוּכָ

ׁשּוט ַמְרִעיׁש - אֹותֹו ָחִליל ּפָ
ְוָכְך ָאְזַנִים ַמֲחִריׁש.

ילֹון, "ֶזה לֹא הֹוֵגן, ב ּפִ ָחַשׁ
ן. י ַמְפִריַע ְלַנּגֵ ַאּפִ

ִלי - ן ַעל ּכְ ְך לֹא ֲאַנּגֵ ִאם ּכָ
י ֶׁשִלי" א ַעל ַאּפִ ֶאּלָ

בֹוַה  ְוהּוא ֵהִניף ִחְדקֹו ּגָ
ּוְבָחְזָקה ֵהֵחל ִלְתקֹוַע.

ל. דֹו ֶרה ִמי ַפה סֹול... ֶזה לֹא ַהֹכּ
ילֹון ָיכֹול. ם ַלה ְוִסי ּפִ ּגַ

ְמָחה ְוקֹול ָׂשׂשֹון, ְוקֹול ִשׂ
ַעם ַאּפֹו הּוא ַסְקסֹופֹון. ּפַ

ה צּוָרה, ך ְמַׁשֶנּ ַאַחר ּכָ
ק ֲחצֹוְצָרה. ְוהֹוּפ, ָהֶחּדֶ
ה, הּוא הֹוֵפְך ָחִליל ְוִהּנֵ

ְוֵאיֶזה ְצִליל, ְוֵאיֶזה ְצִליל.

ֵעת?  ּוַמה ָהַפְך ָהַאף ּכָ
ם - ְקַלִריֶנט. ָנכֹון ִנַחְׁשּתֶ

ָמה ֶנְחָמד, ה ָיֶפה, ּכַ ּמָ ּכַ
ִלים.. ְוַאף ֶאָחד. ֲהמֹון ּכֵ

    

ֶהְסֵתר, ַער ּבְ ַיּ ָרחֹוק ּבַ
ר. ַסְנּתֵ ילֹון ִלְלמֹוד ּפְ ֶהְחִליט ּפִ

ין ַאְרַבע ְלָחֵמש, ל יֹום ֵבּ ּכָ
ְגֵדי ִאּמּון לֹוֵבׁש ָהָיה ּבִ

ר – ַסְנּתֵ ב מּול ַהּפְ ֵ ּוִמְתַיּשׁ
ר. ּוְמַנֵגן ּוְמַזֵמּ

דֹו ֶרה ִמי ַפה סֹול... ְוֶזה ַהּכֹל.
ִוים הּוא לֹא ָיכֹול, יֹוֵתר ּתָ
ֵדל, הּוא ְמַנֶסה, הּוא ִמְׁשַתּ
א. ֵסּ מֹוִריד ִמְכֶסה, ֵמִזיז ּכִ

ֲאָבל ַאּפֹו, ֲאָבל ַאּפֹו,
ה. ם ְלֹפּ הּוא ָנע ְוָזע ִמָשּ

יׁש, ה ַמּקִ ַעל ַהְקִליִדים ַמּכֶ
ר ֻכלֹו ַמְרִעיש. ַסְנּתֵ ְוַהּפְ

ְוַתַחת ַמְנִגיָנה, ֵיׁש ַרַעש -
ֲאֶשר ָאְזַנִים ַמֲחִריש.

ְׁשַמע", ָאַמר לֹו ָהֲחמֹור, "ּתִ
ּנֹור? ה אּוַלי ִלְלמֹוד ּכִ "ַנּסֵ





ֶרך  יט ַהחּוָצה ּדֶ ל ֶעֶרב, ִלְפֵני ֶׁשהּוא ִנְרַדם, ֵעיָלם ַמּבִ ּכָ
ן  ָבר ָיֵשׁ טּוָחה ֶׁשהּוא ּכְ ִסְיָמה ְלַהְרִדים אֹותֹו, ְבּ ַהַחלֹון. ִאָמא, ֶשׁ

ֲחָדׁשֹות.  ֵדי ִלְצּפֹות ַבּ לֹון ּכְ ּסַ ֶבת מּול ַהֶטֶלִויְזָיה ּבַ  ּוִמְתַיֶשׁ
ן.  ם הּוא ָיֵשׁ ָבר חֹוֶלֶמת ֶׁשּגַ אֹותֹו ֶחֶדר, ּכְ ָמר, ֶׁשְיֵשָנה ְבּ  ּתָ

ה ְוהֹוֵלְך ַלַחלֹון ַעל  ֲאָבל ֵעיָלם לֹא ָיֵׁשן. הּוא יֹוֵרד ֵמַהִמּטָ
א ִליֵמד אֹותֹו.  מֹו ֶׁשַאּבָ ֶׁשֶקט, ּכְ ֶשֶקט ְבּ עֹות, ּבְ ְקצֹות ֶאְצָבּ

ִלי ֶׁשַאף ֶאָחד ִיְרֶאה  ה רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ַמֶׁשהּו ָחׁשּוב ּבְ ַאּתָ ֶשׁ "ּכְ
ֶשֶקט,  ֶׁשֶקט ּבְ ה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה ּבְ אֹו ִיְׁשַמע אֹו ֵיַדע, ַאּתָ

א, ֶׁשִנְמָצא רֹוב ַהְזָמן  עֹות," ָאַמר לֹו ַאּבָ ַעל ְקצֹות ָהֶאצּבָ
לֹו.  ְגַלל ָהֲעבֹוָדה ֶשׁ חּוץ ָלָאֶרץ ּבִ  ְבּ

ט ָחָכם לֹוַמר לֹו.  ּפָ ִמיד ִמְשׁ א ּתָ ִית, ָמָצא ַאּבָ ּבַ ֶשָהָיה ּבַ  ּכְ
ֲעבֹוָדה,  ֵעיָלם ָׁשַאל אֹותֹו ַמה הּוא עֹוֶׂשה ּבַ ֶשׁ ַעם, ְלָמָשל, ּכְ ּפַ

א: "ֲאִני סֹוֵפר ֶאת ַהּכֹוָכִבים". ָאַמר ַאּבָ
"ָלָמה ָצִריְך ִלְסּפֹור ֶאת ַהּכֹוָכִבים?" ָׁשַאל ֵעיָלם.

ֵסֶדר,  סֹוד. ּבְ מֹור ֶאת ֶזה ּבְ ְשׁ ָמה ֵיׁש. ֲאָבל ּתִ ֵדי ָלַדַעת ּכַ "ְכּ
א.  יֵקש ַאּבָ ַלם?" ּבִ

ְזִהירּות ַלְצָדִדים ּוֵמִרים   ַעְכָשיו ֵעיָלם ֵמִסיט ֶאת ַהִוילֹון ּבִ
יט ְלַמְעָלה. ֲאחֹותֹו  ֵדי ְלַהּבִ בֹוה ּכְ יק ּגָ ֶאת ַהְתִריס ַמְסּפִ

ַהְקַטָנה ִנְרְדָמה.
ֵאר  ָ ָכה ַהּסֹוד ִיּשׁ ִהיא ִנְרְדָמה," ָחַשב ֵעיָלם, "ּכָ ל ֶשׁ  "ַמּזָ

ַרק ֶׁשִלי."
א,  ֶשַסּבָ לֹו. ֶזה ָהָיה ּכְ ה ֶאת ַהסֹוד ֶשׁ ְמַעט ִגּלָ ַעם הּוא ּכִ ּפַ

ה רֹוֶצה  ָהָיה סֹוֵפר ְמֻפְרָסם, ָאַמר לֹו:"ֵעיָלִמי, ָנכֹון ֶׁשַאּתָ ֶשׁ
דֹול?" ְהֶיה ּגָ ֶׁשּתִ ִלְהיֹות סֹוֵפר ּכְ

ָבר סֹוֵפר!" א," ֵהִׁשיב ֵעיָלם, "ֲאִני ּכְ "ֲאָבל ַסּבָ
ה ּכֹוֵתב ִסּפּוִרים?"  א, "ַאָתּ ְך ַסּבָ ֶאֶמת?" ִחּיֵ "ּבֶ

ַכְחָת ֶׁשֲאִני  ְתֹאם ּכֹוֵתב ִסּפּוִרים? ָשׁ "ַמה ּפִ
א?  ְכָלל לֹא יֹוֵדַע ִלְכתֹוב, ַסּבָ ּבִ

ָכל זֹאת סֹוֵפר." ֲאִני לֹא ּכֹוֵתב ִסּפּוִרים, ֲאָבל ֲאִני ּבְ
ה לֹא ּכֹוֵתב  ה סֹוֵפר ִאם ַאּתָ "ֵאיך ֶזה ָיכול ִלְהיֹות ֶׁשַאּתָ

ִסּפּוִרים?"
ָניו ְוַגם ֶאת  ה ֶאת ּפָ ּסָ דֹול ּכִ "ֶזה סֹוד" ָאַמר ֵעיָלם ְוִחּיּוך ּגָ

ַהּסֹוד ֶׁשלֹו.    
ַמֲחרֶֹזת ֶׁשעֹוֶנֶדת  מֹו ּבַ ם ְׁשחֹוִרים ְוַהּכֹוָכִבים ְמַנְצְנִצים ּכְ ַהָשַמִיּ

ְמיּוָחד.  ֶׁשת ָיֶפה ּבִ א ְכֶׁשִהיא ִמְתַלּבֶ ִאּמָ
ֵעיָלם ַמְתִחיל ִלְסּפֹור ֶאת ַהּכֹוָכִבים: "ֶאָחד, ְׁשַנִים, ְׁשלָֹשה, 
ְׁשָעה, ֲעָׂשָרה.....  ה, ִׁשְבָעה, ְׁשמֹוָנה, ּתִ ָ ה, ִׁשּשׁ ָ ָעה, ֲחִמּשׁ ַאְרּבָ

ֶעְׂשִרים, ֶעְׂשִרים ְוֶאָחד....." ְוהּוא ְמַמְלֵמל ְלַעְצמֹו: "ְׁשלֹוִׁשים 
לֹש ֵמאֹות  ם.... ְשׁ ִעים ּוְׁשמֹוָנה... ֵמָאה ּוְשַנּיִ ה... ַאְרּבָ ָ ְוִׁשּשׁ

ָעה...." ים ְוַאְרּבָ ִ ֲחִמּשׁ
י ְׁשלֹש  ע..." הּוא אֹוֵמר ְלַעְצמֹו, "ֶאְתמֹול ָסַפְרּתִ "ֲאָבל ֶרּגַ

ה... ֶנְעַלם ִלי ּכֹוָכב... ֵאיֹפה הּוא,  ָ ים וֲחִמּשׁ ִ ֵמאֹות ֲחִמּשׁ
ַהּכֹוָכב ַהֶזה?"

ֵעיָלם ְמַפֵהק ְוכֹוָכב ֶאָחד ְמַנְצֵנץ ֵאָליו ְלֶפַתע:" ַדי, ָסַפְרָת 
ה".  ֲחזֹור ַלִמּטָ יק ּכֹוָכִבים ְלַהיֹום. ַעְכָׁשו ַתּ ַמְסּפִ

ב ּוַמְמִשיך  ֵעיָלם עֹוֶׂשה. הּוא ׁשֹוֵכב ַעל ַהּגַ ִדיּוק ַמה ֶשׁ ְוֶזה ּבְ
ָבר  תּוח. "אּוף, ָמַתי ּכְ ַעד ַלַחּלֹון ַהּפָ ל החּוָצה ִמּבַ ּכֵ ְלִהְסּתַ

ֶאְמָצא ֶאת ַהּכֹוָכב ַהֶנְעָלם ַהֶזה?!..." הּוא חֹוֵשב ַעד ֶשֵעיָניו 
ֶנְעָצמֹות.

ם ְמֵלִאים ּכֹוָכִבים. "יֹו!" הּוא  ֲחלֹומֹו רֹוֶאה ֵעיָלם ָׁשַמּיִ ַבּ
ה ּכֹוָכִבים! ֲאָבל ֵאיֹפה ַהּכֹוָכב ֶשָחֵסר  ּמָ ֲחלֹום, "ּכַ קֹוֵרא ּבַ

 ִלי?"
יַח ֶאת  יָתה, ַמּנִ א ֶׁשלֹו, ֶׁשָחַזר ַהּבַ ְוָאז הּוא רֹוֶאה ֶאת ַאָבּ

בֹוַה  ִניָסה, ִמְתּכֹוֵפף ֵאָליו, ּוֵמִניף אֹותֹו ֲהִכי ָגּ ּכְ ְזָוָדה ּבַ ַהּמִ
 ֶשהּוא ָיכֹול.  

ה". א, "ֶזה ַאּתָ ה", אֹוֵמר ַאָבּ "ַהּכֹוָכב ַהּזֶ

ֵעיָלם ְוַהּכֹוָכב ַהֶנְעָלם / ְראּוֵבן ִמיָרן
ד מּוָזר, ּמָ ר ּגַ ֶאְצֵלנּו ּגָ

ׁשֹוָבב, ַאך ְמיּוָחד.
ָבר ָכל ּדָ הּוא ָאֵׁשם ּבְ

קֹוְרִאים לֹו ַאֶפָחד.
ל ּצֵ א ּבַ ִמיד הּוא ִמְתַחּבֵ ּתָ

לֹא רֹוִאים אֹותֹו.
ל ַמה ֶׁשִמְתַקְלֵקל ֲאָבל ּכָ

ַאְׁשָמתֹו. ֶזה ּבְ

ל ַמה ֶׁשלֹא ַמְצִליַח ִלי, ּכָ
ר, ִנְמָעְך, ָאַבד, ִנְׁשּבָ

ִמי ָאֵׁשם? ֶזה לֹא ֲאִני.
ֶזה הּוא. ֶזה ַאֶפָחד.

ְתאֹום חֹוְרקֹות  ָלתֹות ּפִ ִאם ַהּדְ
ְגָללֹו, ֶזה ַרק ּבִ

יִרים י ְלַׁשֵמן ֶאת ַהּצִ ּכִ
ְפִקיד ֶׁשּלֹו. ֶזה ַהּתַ

ְרָטל ָנַפל לֹו, ֶאְתמֹול ָהֲאּגַ
ה. ּפָ ִהְכִתים ֶאת ַהּמַ

ֲעָלִים ּנַ א ִעם ּבֹוץ ּבַ הּוא ּבָ
ה. ִלְכֵלך ֶאת ָהִרְצּפָ

ִנְקְרעּו לֹו ְׁשֵני ְסָפִרים,
כּו לֹו ַמִים, ִנְׁשּפְ

ְפּתֹור ִמן ַהחּוְלָצה ִנְתָלׁש ּכַ
ְכָנַסים. ם ִמן ַהּמִ ּגַ

הּוא ׁשֹוֵכַח ְנָירֹות
ָקֵרר. תֹוְך ַהּמְ ּבְ

ֶלת הּוא ּפֹוֵתַח ֶאת ַהּדֶ
ְוֵאינֹו סֹוֵגר,

ְגַלל ֶזה ָחתּול חֹוֵגג ּבִ
ַעל ַהׁשֹוקֹוָלד.

ֶזה לֹא ֲאִני, ֶזה לֹא ָאִחי,
ֶזה הּוא, ֶזה ַאֶפָחד.

עֹות ֵיׁש ִסָמִנים ֶׁשל ֶאְצּבָ
ירֹות. ֶׁשּלֹו ַעל ַהּקִ

ה ּטָ ַחת ַלּמִ ִדים ִמּתַ ּגָ ּבְ
ְמֵגרֹות. ַמְסִטיק ּבַ

ם ֶאְצְלֶכם ֶיְׁשנֹו ָהִאם ּגַ
ֶזה ֶנְחָמד  ד ּכָ ּמָ ּגַ

ָבר? ָכל ּדָ ֶׁשהּוא ָאֵׁשם ּבְ
קֹוְרִאים לֹו ַאֶפָחד.

ד ַאֶפָחד / ֵלָאה ָנאֹור ּמָ ַהּגַ

ָרה: נּוִרית יּוַבל    ִצּיְ



ְפָסִלים ּוָבֶאְמַצע ְרצּוַעת  ְדָרָכה, ְוֵאֶלה ַהּסַ ה,ְ זֹאת ַהִמּ ָנּ ה ַהּגִ ִהּנֵ

תֹוָכה  ֵדר ִׂשיִחים. ֶׁשּבְ ִביב ּגָ ר ְלִהְׁשּתֹוֵלל ָעֶליָה, ּוִמּסָ א ֶׁשֶאְפָשׁ ֶׁשּ ַהּדֶ

יֹנֶקת, "עֹוד  דּוִרים ָלֶלֶכת ְלִאּבּוד. ְוזֹאת ּבֹוִאי. ִהיא ּתִ ְיכֹוִלים ּכַ

לֹא ָמְלָאה ָלה ָשָנה" אֹוֵמר ַאְבֵנר ֶׁשְמַׁשְחֵרר אֹוָתה ֵמָהְרצּוָעה. 

ה ְקִליאֹו. ִהיא ִמְתרֹוֶצֶצת  ָבִרים. ְוִהּנֵ ן לֹא יֹוַדַעת ֲהמֹון ּדְ ִהיא ֲעַדּיִ

ַעם  ִלי קִֹׁשי. ָרָזה ּוְזִריָזה. ִמּפַ יִחים ּבְ ת ְלתֹוְך ַהּשִׂ ִלים ְוִנִכֶנּסֶ ַמְעּגָ ּבְ

ִלי".  ִלי, טֹוָבה ֶשׁ ְלַפַעם ִהיא ָרָצה ְלַחִגית ֶׁשלֹוֶחֶׁשת ָלה: "ָיָפה ֶשׁ

י  מֹו ְׁשּתֵ ִליִשית. ִהיא ֵאיָנה ִמְתרֹוֶצֶצת ּכְ ְוזֹוהי ַזאַזא, ַהֲחֵבָרה ַהְשׁ

ּה  ַהֲחֵברֹות ָהֲאֵחרֹות. ִהיא הֹוֶלֶכת ְלַאט ּוְמַנְדֶנֶדת ֶאת ָהרֹאש ֶׁשּלָ

ם ִיְראּו ֶאת ַהְסָרִטים ַהֲחָדִׁשים ֶׁשָקְלָעה ָלה  ּלָ ד ְלַצד, ֶׁשּכֻ ִמּצַ

ֵאר  ָ ּשׁ ָלה ּתִ ְרָוה ֶשׁ ה ִהיא ָיָפה ְוִנְזֶהֶרת ֶׁשַהּפַ ָמּ ִמיִרי. ַזאַזא יֹוַדַעת ּכַ

ת ּוַמְבִריָקה.   ְמֻסֶרּקֶ

ִרים. ַהֲחֵברֹות  ְפָסל יֹוְשִבים ִמיִרי, ַאְבֵנר ְוַחִגית ּוְמַדּבְ ַעל ַהּסַ

ְזָנבֹות ּוְמַׂשֲחקֹות. ַאְבֵנר  שֹות ּבַ ּכְ ַהטֹובֹות ְמַרְחְרחות זֹו ֶאת זֹו ְמַכְשׁ

ה ְוִהיא ָרָצה ִלְתּפֹוס אֹותֹו. ְקִליאֹו  דּור ֶׁשָלּ זֹוֵרק ְלּבֹוִאי ֶאת ַהּכַ

ְוָקא ַזאַזא. ֵהן ְמַׂשֲחקֹות ְזָמן  ת ִהיא ּדַ יג, ּוִמי ֶׁשּתֹוֶפֶסּ ה ְלַהּשִׂ ְמַנּסָ

דּור נֹוֵפל ְלתֹוְך ַהִׂשיִחים. ַזאַזא ּוְקִליאֹו לֹא ִנְכָנסֹות  ַהּכַ ַמה, ַעד ֶשׁ

ַהִׂשיִחים ְמֵלִאים ֲעָנִפים דֹוְקָרִניִים. ֲאָבל  ִניָמה. ֵהן יֹוְדעֹות ֶשׁ ּפְ

ָחה,  דּור. ּוַמה ֶזה? ַעל ַהֲאָדָמה ַהּלַ ֶׂשת ֶאת ַהּכַ ּבֹוִאי ִנְדֶחֶקת ּוְמַחּפֶ

דּור ְוגֹוֶרֶרת  ה ָיָפה. ּבֹוִאי ׁשֹוַכַחת ֶאת ַהּכַ ּבָ ין ַהִׂשיִחים מּוַנַחת ּבֻ ּבֵ

ְמִציָאה ְוָכל ַאַחת  ֶׁשא. ְקִליאֹו ְוַזאַזא ַמְבִחינֹות ּבַ ה ֶאל ַהּדֶ ּבָ ֶאת ַהּבֻ

ה ְוַעד ְמֵהָרה הֹוֵפְך  ּבָ ָתן מֹוְשכֹות ֶאת ַהֻבּ ָלְשׁ ִלי! ְשׁ קֹוֵראת: ִהיא ֶשׁ

ִציָאה ְוִלְברֹוַח?  ְצִליַח ָלַקַחת ֶאת ַהּמְ ָחק ְלַתֲחרּות. ִמי ּתַ ְשׂ ַהּמִ

ָנה. ֵמרֹב ְמִׁשיכֹות ִהיא ֲעלּוָלה ִלְהיֹות ְסַמְרטּוט.  ַסּכָ ה ְבּ ּבָ ַהּבֻ

ָמְצאּו אֹוָתה ְוהֹוִציאּו אֹוָתה ֶאל ָהאֹור. ַעְכָׁשו  ַהְתָחָלה ָׁשְמָחה ֶשׁ ָבּ

ה  ּבָ ל ַהִׂשיִחים. ַהּבֻ רֹוק ֶשׁ ֹחֶשְך ַהָיּ ֶנת ּבַ ּ ֵאר מּוּגֶ ָ ִהיא ַמֲעִדיָפה ְלִהּשׁ

קֹול יֹוֵתר ָרם :"אָמא'ֶלה, רֹוִני".  ך ּבְ קֹוֵראת "ִאָמא'ֶלה." ְוַאַחר ּכָ

ָלבֹות ְורֹוָאה ֶשֵהן מֹוְשכֹות  ל ַהּכְ ית ׁשֹוַמַעת ֶאת ַהְנָהמֹות ֶשׁ ַחּגִ

הּו. ָהִאם ֶזה ִמְׂשָחק אֹו ְקָטָטה? ָקֶׁשה ָלַדַעת. ִנְדֶמה ָלה  ֶ ַמּשׁ

לֹוׁש ַהֲחֵברֹות ִהְתִחילּו ִלְׁשּכַֹח ֶשֵהן ְמַׂשֲחקות. ּבֹוִאי נֹוֶהֶמת  ְ ֶׁשּשׁ

ל ּבֹוִאי ְוַזאַזא  ה ִלְנׁשְֹך ֶאת ָהֹאֶזן ֶשׁ ֶזת ּוְמַנּסָ ַכַעס. ְקִליאֹו ִמְתַרֶגּ ּבְ

ית  ּה. ַחִגּ ָפה ֶׁשּלָ ְסרֶֹקת ַהּיָ ִאּלּו ִמיֶׁשהּו ִקְלֵקל ֶאת ַהּתִ ֶלת ּכְ ְמַיּלֶ

ְתָקֶרֶבת ַלְכָלבֹות ַהּנֹוֲהמֹות.  ָקָמה ּוִמִ

ה ֶׁשל רֹוִני". ִהיא ְמַנָסה ְלַהִציל  ּבָ ית "ִהֵנה ַהּבֻ "אֹוי" קֹוֵראת ַחּגִ

ה ּוְבקִֹׁשי ַמְצִליָחה ְלַהִציל ֶאת ַהָיד ֶשָלה. "ַאיי, ּכֹוֵאב."  ּבָ ֶאת ַהּבֻ

יק ִעם ַהִהְׁשּתֹוְללּות ַהּזֹאת" ִהיא גֹוֶעֶרת  ית ּכֹוֶעֶסת. "ַמְסּפִ ַחּגִ

ה  ּפֶ ה ֶנְעֶלֶמת ּבַ ּבָ ֲחֵברֹות ֲאָבל ַאף ַאַחת לֹא ַמְקִׁשיָבה ָלּה. ַהּבֻ ּבַ

ַנֲעַלִים ֶׁשָלּה ְמִציצֹות ָהחּוָצה ְואֹוָתן ַזאַזא  ָגדֹול ֶׁשל ּבֹוִאי ְוַרק ַהַ ַהַ

ְמַנָסה ִלְמׁשְֹך.  

ְמעּו.  "ַדי", קֹוְרִאים ַאְבֵנר ּוִמיִרי. ַהְכָלבֹות ַמְמִׁשיכֹות ְכִאּלּו לֹא ָשׁ

ה  ּבָ ָבר ֻמְגָזם". ׁשֹוֵאג ַאְבֵנר ַעל ּבֹוִאי ומֹוִציא ֶאת ַהּבֻ "ֶזה ּכְ

אַזא  ְתאֹום.  ְוְזַַ ָלּה. ּבֹוִאי ַנֲעֵׂשית ְׁשֵקָטה ּפִ ה ָהָרטּוב ֶשׁ ַהְקַטָנה ֵמַהּפֶ

ל  ִים ֶשׁ ְרּכַ ֶבת ַעל ַהּבִ ה-ַמְלָאך ּוִמְתַיֶשׁ ְלָבּ ִהיא ּכַ ִנים ֶשׁ ַמֲעִמיָדה ּפָ

ָלּה.  א ְוַאָבא ֶשׁ ה? רֹוִני ְוִאָמּ ּנָ ִדיּוק ַלּגִ ִמיִרי. ּוִמי ְנְכַנס ּבְ

ָהְלָכה ָלֶכם ְלִאּבּוד  ה ֶשׁ ּבָ ית "ָמָצאנּו ֶאת ַהֻבּ ְראּו" אוֶמֶרת ַחּגִ "ּתִ

ָעַבר."  בּוַע ֶשׁ ָ ּשׁ ּבַ

ק ֲאִני."  ֶבת ְקִליאֹו "ֲאִני. ַרַ  "ֲאִני ָמָצאִתי" חֹוֶשׁ

ָבה ַהְמעּוָכה. חּוט ּוַמַחט, ְקָצת  ל רֹוִני לֹוַקַחת ֶאת ַהּבֻ א ֶשׁ ִאָמּ

מֹו ֲחָדָׁשה.       ֲחזֹור ְלרֹוִני ּכְ ֶמׁש, ְוהיא ּתַ ַמִים, ְקָצת ֶשׁ

ל רֹוִני.  א ֶשׁ "ִמי ָמָצא אֹוָתה?" ׁשֹוֵאל ַאּבָ

לֹוׁש ַהֲחֵברֹות ַהטֹובֹות ָמְצאּו אֹוָתה" אֹוֶמֶרת  ְ "ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ֶׁשּשׁ

ַלַחׁש.  ִמיִרי, ְולֹא ׁשֹוַמַעת ֶׁשּבֹוִאי נֹוֶהֶמת ּבְ

"ֲאִני ָמָצאתי. ֲאִני.... ֲאִני." 

יִחים" אֹוֶמֶרת ִמיִרי. ּשִׂ  "ִהיא ָהְיָתה ְזרּוָקה ָׁשם, ָעמֹוק ּבַ

בֹוד ַלֲחֵברֹות  ל ַהָכּ ִניָמה" רֹוֶטֶנת ּבֹוִאי. "ּכָ י ּפְ "ְוַרק ֲאִני ִנְכַנְסּתִ

ל רֹוִני ּוְמַלֶטֶפת ֶאת ְקִליאֹו.   ַהּטֹובֹות" אֹוֶמֶרת ִאָמא ֶשׁ

"ֲאִני הֹוֵצאִתי אֹוָתה" נֹוֶהֶמת ּבֹוִאי,"ֵהן ְסָתם ָחְטפּו ִלי" ֲאָבל 

ַאף ֶאָחד לֹא ׁשֹוֵמַע. 

ַטח ַהְקַטְנטֹוֶנת ַהְמתּוָקה ֶׁשִנְכְנָסה ַלִׂשיִחים" אֹוֶמֶרת  "זֹאת ּבֶ

ְרָוה ֶׁשל ַזאַזא. ּבֹוִאי ֲעצּוָבה.  א ֶשל רֹוִני ּוְמַלֶטֶפת ֶאת ַהּפַ ִאָמּ

ה  ּבָ יָלה ֶאת ַהּבֻ ּבֹוָרה ֶׁשִהִצּ ה ַהּגִ ְלּבָ י ַהּכַ ם ֵיְדעּו ִמִ ָלּ ִהיא רֹוָצה ֶׁשּכֻ

ֶׁשֶקט. ַאף ֶאָחד לֹא ׁשֹוֵמַע אֹוָתה, חּוץ  ֶשל רֹוִני. ִהיא ֶנְאַנַחת ּבְ

ה  ָלּ ְרָוה ֶׁשֶ ה, ַמֲעִביר אֹוָתה ַעל ַהּפַ ֵמַאְבֵנר. הּוא ׁשֹוֵלַח ָיד ַחָמּ

ה ִמקֹוץ ַחד ְוהּוא יֹוֵדַע. "זֹו ַאּת. ָנכֹון, ִגּבֹוָרה  ּוְמַגֶלה ְׂשִריָטה ֲאֻרּכָ

ה ְוִהַצְלת אֹוָתה" ּבֹוִאי  ּבָ ִלי?" הּוא לֹוֵחׁש, "ַאּתְ ָמָצאת ֶאת ַהּבֻ ֶשׁ

ת ָלּה ָמה חֹוְׁשִבים  ָלּה יֹוֵדַע. ּוְכָבר לֹא ִאְכּפַ ְׂשֵמָחה. ַאְבֵנר ֶשׁ

ם ֵיְלכּו  ָלּ ָנִסים ִנְדָלִקים. עֹוד ְמַעט ֻכּ ַהֲאֵחִרים. ָהֶעֶרב יֹוֵרד ְוַהּפָ

תֹוך  ל ּבֹוִאי ִנְׁשַאר ּבְ דּור ֶשׁ ַהּכַ ְיָתה ְוַאף ֶאָחד לֹא ִיְזּכֹור ֶשׁ ַהּבַ

ַהִׂשיִחים.  

ה / ָיֵעל רֹוְזַמן                                   ָבּ ּבֹוִאי מֹוֵצאת ּבֻ

ּוְמקּום
ק

אּוִרָיה קּוְמקּום 

ִאים ְלאּוִרָיה ְואֹוְמִרים לֹו: ֶׁשַבע ָוֵחִצי, ּבָ בֶֹקר, ּבְ  ּבַ

ן!".  יַע ַהְזָמן ָלֶלֶכת ַלָגּ ָבר. ִהִגּ קּום ּכְ  "אּוִרָיה, ּתָ

ן ַאַחת.   ֲאָבל אּוִרָיה לֹא ּפֹוֵקַח ֲאִפילּו ַעּיִ

ָבר!".  קום. קּום ּכְ ַעם אֹוְמִרים לֹו: "אּוִרָיה, ּתָ  עֹוד ּפַ

ָטה ְוהּוא לֹא רֹוֶצה  ּמִ  ֲאָבל ְלאּוִרָיה טֹוב ּבַ

לֹו.  ה ֶשׁ  ָלֵצאת ִמּתֹוך ַהְׂשִמיָכה ָהֲאֻדּמָ

קֹול ָרם:  ָבר ְוָלֵכן אֹוְמִרים ְלאּוִרָיה ּבְ  ְמֻאָחר ּכְ

 "אּוִרָיה, קּום! קּום!" 

ִמיָכה ֵמַעל ָהרֹאׁש ְואֹוֵמר:   ְוָאז אּוִרָיה מֹוִריד ֶאת ַהְשׂ

"ֲאִני לֹא קּוְמקּום. ֲאִני ֶיֶלד".
ש. יעקב

ִני ֶקְרַמן ר: ּדָ ִאּיֵ



ֲאֶׁשר ָאַבד ִלי, ִהְמַׁשְכִתי  ַיְלדּוִתי ְוַגם ּכַ ֵסֶפר ֶאָחד ִליָוה אֹוִתי ּבְ

ְלִתי  ר. ִקּבַ ֵלם, לֹֹא ָלֶזה ַהְמֻקָצּ ָ י ַהּשׁ ְמּבִ ָוָנִתי ְלּבַ ַלֲחׁשֹוב ָעָליו. ּכַ

רֹוץ  י ָהַאֲחרֹון ִלְפֵני ּפְ ַׁשע, יֹום ֻהַלְדִתּ אֹותֹו ֵמִאִמי, ְליֹום ֻהֶלֶדת ֵתּ

ְקָלט,  י ַלִמּ ְזַמן ָהַהְפָצצֹות ְלַקְחִתיו ִעִמּ ה. ּבִ ִנָיּ ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְשׁ

ָעה, אֹותֹו  ְרצּוף ָמֵלא ַהּבָ אֹותֹו ְוֶאת ַהּקֹוף ַהָמרּוט, ֶׁשָהָיה לֹו ּפַ

ַיְׁשִתי ְקָצת ָלַקַחת ֶאת  ן ָׁשָנה. ִהְתּבַ ֶׁשָהִייִתי ֶבּ ָנה ּכְ ַמָתּ ְלִתי ּבְ ִקּבַ

מֹו  ַהקֹוף ַלִמְקָלט ְוִלְהיֹות ּכְ

ן  ַהְיָלדֹות, ֶׁשלֹוְקחֹות ִאּתָ

ּבֹות ֶׁשָלֶהן, ֲאָבל לֹא  ֶאת ַהּבֻ

ֹכְלִתי ְלַהְפִקיר אֹותֹו. ָיָ

ָעִמים  ֶפר ָקָראִתי ּפְ ֶאת ַהֵסּ

ַרּבֹות ְוִהְתַחְלִתי ַלֲחשֹוב 

ֶשֶזהּו ִמין ֵסֶפר ְנבּוָאה 

ְבִתי ֶׁשֲאִני  ִלי. ָחַשׁ ָרִטי ֶשׁ ּפְ

מֹו  ֵצל ִמן ַהִמְלָחָמה, ּכְ ֶאָנּ

מֹו  י. ָחַשְבִתי ֶׁשֲאִני ּכְ ְמּבִ ּבַ

ן  י ָנְפָלה ָקְרָבּ י ִאִמּ י, ּכִ ְמּבִ ּבַ

מֹו ֶׁשִאּמֹו ֶׁשל  ְלָחָמה, ּכְ ַלּמִ

ִדים.  ן ַלַצָיּ י ָנְפָלה ָקְרּבָ ְמּבִ ּבַ

י,  ְמּבִ מֹו ּבַ ֲאִני ּכְ ְבִתי ֶשׁ ָחַשׁ

ַגם אֹותֹו ִגְדָלה  ִמׁשּום ֶשׁ

י ַלּדֹוָדה  לֹו, ִאם ּכִ ּדֹוָדה ֶשׁ

ֵני ְיָלִדים  ֶׁשלֹו ָהיּו ְשׁ

ּוְלדֹוָדִתי לֹא ָהיּו ְיָלִדים 

ָלל. ִהְתַחְלִתי ְלַהֲאִזין  ּכְ

יחֹות  ִרים, ְלֹשִ ּפֳ יחֹות ַהּצִ ְלֹשִ

מּוָבן לֹא ָיֹכְלִתי ְלָהִבין ֶאת  ָיִדים. ּכַ ַהְצַפְרְדִעים ְוִלׂשנֹוא ֶאת ַהַצּ

י, ֲאָבל ַהּיֹום ֲאִני ַמְבִחין ְלָמָשל  ְמּבִ מֹו ֶׁשֵהִבין ּבַ ְׂשַפת ָהַחיֹות ּכְ

ָלנּו יֹוֵצא ִמן ַהֶדֶלת  ֶׁשֶהָחתּול ֶשׁ ָנה! ּכְ ִרים: ַסָכּ ּפֳ ַאְזָהַרת ַהּצִ ּבְ

מֹו  ְׁשִבילֹו. ֵאיֶנִני ׂשֹוֵנא ֶאת ֶהָחתּול. הּוא ֵאינֹו ַצָיד ּכְ ִהְתַקְנִתי ּבִ ֶשׁ

י ְוַחיֹות ַרּבֹות ֲאֵחרֹות. ֲהֵרי  ְמּבִ ל ּבַ ָהֲאָנִׁשים ֶשָהְרגּו ֶאת ִאמֹו ֶשׁ

ׁשּוט הֹוֵלך ָלצּוד  ּפֹור ַחָיה. הּוא ּפָ י ַהּצִ ָלל ִכּ ֶהָחתּול ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכְ

לֹו. ְקִציָצה ְמעֹוֶפֶפת ָלֲארּוַחת ַהָצֳהַרִים ֶשׁ

ֵון ְלֵאָלה ַהָצִדים  ל ַהַצָיִדים ֲאִני ׂשֹוֵנא. ֲאִני ִמְתּכַ ם לֹא ֶאת ּכָ ַגּ

ָמה ֵהם ֲחָזִקים  יש ּכַ ָדָבר ְוָחִׁשים ָרצֹון ְלַהְרִגּ ּבַ ְלֵׁשם ַהֲהָנָאה ֶשׁ

יֵדיֶהם רֹוֵבה ַצִיד,  ֶׁשִבּ ּכְ

ִסים  יֵדי ְמַהְנּדְ ּתּוְכַנן ִבּ ֶשׁ

ִאלּו  ְמכֹוָנה ְגדֹוָלה. ּכְ ְונֹוַצר ּבִ

ל ָחְכַמת  ַהַצָיד ִגֵיס ֶאת ָכּ

ֵדי ַלֲהרֹוג ַאְרֶנֶבת  ָהָאָדם ּכְ

ְקַטָנה. ֲאִני עֹוד זֹוֵכר ֵאיְך 

ֶׁשִאיׁש ֶאָחד  ְׁשִתי ּכְ ַיּ ִהְתּבַ

בּוז ְוָאַמר  י ּבְ יט ּבִ ְרחֹוב ִהִבּ ּבָ

קֹול ַלְגְלָגִני: "ִעם ְקַטִנים  ּבְ

ָתה ג' ַאָתה ָחָזק, ָמה?"   ִמּכִ

ַלע  אֹותֹו ֶרַגע ָרִציִתי ְלִהּבָ ּבְ

ִמְדָרָכה ֵמרֹב ּבּוָׁשה. ֶזה  ּבַ

ִכָתה ו'  ר ָהִייִתי ּבְ ֶשׁ ָקָרה ַכֲאֲ

ְוָסַטְרִתי ְלַזֲאטּוט ֶאָחד.

ְך ָקְראּו ָהַחיֹות  "הּוא" ּכָ

א  ַיַער ָלָאָדם ָהַרע ֶׁשָהָיה ָבּ ּבַ

ַעם.  ָלצּוד ִמֵדי ַפּ

"הּוא! הּוא הֹוֵלך! ֶזה ָהֵריַח 

לֹו!" ֲחָרָדה ָהְיָתה ִמְתַגֶנֶבת  ֶשׁ

ל. ְלִהָמֵלט!  ְלֵלב ּכָ

י ָמָצא ַאָיל ָזֵקן ֶשִליֵמד אֹותֹו ִלְהיֹות ָזִהיר ְוָחָכם,  ְמּבִ ֲאָבל ּבַ

ֶדֶרְך  ל ְצִליל ְוָכל ַרַחׁש ְוַגם ַלֲחׁשֹוב, ּכְ ָלַדַעת ַהּכֹל, ְלָהִבין ּכָ

ֵני ָהָאָדם. ּבְ

יד /  יֹוִסי ַאּבּוְלַעְפָיה ם ָלֶהם ֵיׁש ָמה ְלַהּגִ ּגַ



ץ
ר: ַאְבֵנר ּכַ

ַתב ְוִצּיֵ
ַתאי / ּכָ

ׁשּבְ
ׁשל 

ּפֹור 
ַהּצִ

     



ֲעֵליֶהם ָחַׁשב.  ָבִרים ֶשׁ ֵעיָניו ּדְ  ֶיֶלד ֶאָחד ָיֹכל ָהָיה ִלְראֹות ּבְ

ב אֹוטֹו,  ב ַאְרֵיה, ָרָאה ַאְרֵיה. ִאם ָחַשׁ ב ָחתּול, ָרָאה ָחתּול. ִאם ָחַשׁ ִאם ָחַשׁ

ֵני ֶׁשָהָיה חֶׁשְך.  ָבר ִמְפּ ָרָאה אֹוטֹו. ְוִאם ָחַׁשב חֶׁשְך, לֹא ָרָאה ׁשּום ּדָ

ְרחֹוב ּוִפְתֹאם ֶנֱעַצר.  ֶלד ָהַלך ּבָ ַעם ַהּיֶ ּפַ

 "ָלָמה ֶנֱעֶצֶרָת? ָׁשֲאלּו הֲחֲבִרים. 

ִנין," ָאַמר. "ֵיׁש ּפֹה ּתַ

ִנין ֶנֱעַלם  ִנין," ָאְמרּו ַהֲחֵבִרים ְוַהּתַ אן ּתַ ִנין? ֵאין ּכָ ִנין? ֵאיֹפה ּתַ "ֵאיֶזה ּתַ

לֹא ָהָיה.  ּכְ

ַעם ַאֶחֶרת הּוא  ַפַ ֶנְעַלם. ְבּ ן. טֹוב ֶשׁ ִנין ִמְסּכֵ ֵאין ָדָבר, ָאַמר ַהֶיֶלד, ֶזה ָהָיה ַתּ

יט ְלַמְעָלה.  ֻגלֹות ּוִפְתֹאם ֵהִרים ֶאת ָהרֹאׁש ְוִהּבִ ם ַהֵחֵברים ּבְ ִׂשֵחק ִעִ

יטּו  ם ֵהם ֵהִרימּו ֶאת ָהָראִׁשים ְוִהּבִ ה רֹוֶאה?" ָׁשֲאלּו ַהֲחֵבִרים. ּגַ "ַמה ַאּתָ

ָבר.  ְלַמְעָלה, ֲאָבל לֹא ָראּו ׁשּום ּדָ

ִלים ַקְרָנִפים.  ֹחל ָגבַֹה ְוָגדֹֹל ְוַעל ָהֲעָנִפים ְמַטּיְ  "ֲאִני רֹוֶאה ֵעץ ּכָ

לֹא ָהָיה.  ֲעסּו ְוָהֵעץ ֶנְעַלם ּכְ אן ֵעץ," ּכָ  "ֵאיֶזה ֵעץ? ֵאיֹפה ֵעץ? ֵאין ּכָ

ֲחָבל, ִהְצַטֵער ַהֶיֶלד, ֶזה ָהָיה ֵעץ ָיֶפה.

ְרּבּוִרים ָׁשִטים ַעל  ל ּבַ ָהַלְך ִעם ַהֲחֵבִרים ְוָרָאה שּוָרה ֶשׁ ֶשׁ ָאה, ּכְ ַעם ַהּבָ ַפּ ּבַ

ְכִביׁש ְוָצֲחקּו.  הּוא ִמְתּבֹוֵנן ּבַ ָבר, ֲאָבל ֵהם ָראּו ֶשׁ ִביׁש, לֹא ָאַמר שּום ּדָ ַהּכְ

ָבִרים.  ִאּלּו הּוא רֹוֶאה ּדְ ר ְוַגם לֹא ְלֵהָראֹות ּכְ לֹא ְלַדּבֵ  ֵמָאז ִנְזַהר ֶשׁ

ה  ה רֹוֶאה? ַמה ַאּתָ ֲאָבל ַהְיָלִדים ָהיּו ְמִציִקים לֹו ְוׁשֹוֲאִלים: "ַמה ַאָתּ

רֹוֶאה?"

ֶׁשָהְיָתה  ָחֵצר ַרק ּכְ ֵחק ּבֶ הּוא ִהְפִסיק ָלֶלֶכת ִעם ַהְיָלִדים ְוָהָיה יֹוֵרד ְלַשׂ

ִמיד ּבֹוֵדד.  ָבִרים ִנְפָלִאים ָרָאה, ֲאָבל ָהָיה ָתּ  ֵריָקה. ּדְ

ֶלד ֶׁשָרָאה / אֹוָרה ֵאיָתן      ַהּיֶ
ד ָצְמחּו ְלָידֹו ֵעִצים ָרִמים  ב ַעל ַיַער. ִמּיָ ֵדר, ָחַשׁ ַׁשב ַעל ַהָגּ ֶׁשּיָ יֹום ֶאָחד, ּכְ

 ַוֲעבֹוִתים. ֵבין ַעְנֵפי ָהֵעִצים ִרְננּו ִצּפֹוִרים ּוְפָרִחים ָנְתנּו ֵריַח טֹוב. 

ָרִחים.  ם ֶאת ֵריַח ַהּפְ ֵעִצים, ִהְקִשיב ַלִצּפֹוִרים ְוָנַשׁ יט ּבָ ֶלד ִהּבִ  ַהֶיּ

ְלְגָלה ְוָנְפָלה ָלה. הּוא ֶנְאַנח ֲמֹעֶמק ִלּבֹו ְוִדְמָעה ִהְתּגַ

ַמע קֹול.  ה ָעצּוב?" ָשׁ  "ָלָמה ַאּתָ

ֵדר.  ִכיוּון ַהקֹול ְוָרָאה ַיְלָדה ְקַטָנה עֹוֶמֶדת ְלַיד ַהּגָ יט ּבְ  הּוא ִהּבִ

ְמָעה ִהיא לֹא ָרֲאָתה,  י אֹוְתָך ֶנְאַנח," ָאְמָרה ַהַיְלָדה. ֶאת ַהּדִ ַמְעִתּ  "ָשׁ

ר ָעָליו, ֲאָבל  ַער ֵיָעֵלם ִאם ְיַסּפֵ ַחד ֶׁשַהּיַ ֶלד ָׁשַתק. הּוא ּפָ י ָהְיָתה ִעּוֶֶרת. ַהֶיּ ּכִ

ַע ְלָחֵבר אֹו ְלֲחֵבָרה.  ְעּגֵ ך ִהְתּגַ ל ּכָ ל ַהַיְלָדה ָהָיה ָעִדין ּוָמתֹוק ְוהּוא ּכָ קֹוָלה ֶשׁ

ַלַחש ָאַמר: "ֲאִני רֹוֶאה ַיַער."  ַלַחׁש ּבְ ּבְ

ר. ְלָדה ְוהּוא ִסֵפּ ה ַהַיּ ְקָשׁ ַער," ּבִ ר ִלי ַעל ַהּיַ "ַסּפֵ

ר ְוֵעִצים  ַער לֹא ֶנְעַלם. הּוא ִהְמִׁשיְך ְלַסֵפּ ֶׁשֶקט ְוַהַיּ ה ִהְקִׁשיָבה ּבְ ְלָדּ ַהּיַ

ְטִריֹות  ר ַעל ַהְצָבִאים, ַעל ַהְסָנִאים, ַעל ַהּפִ ֲחָדִׁשים ָצְמחּו ְסִביָבם. הּוא ִסּפֵ

ט.  ֶקּ ֶשֹ ָמִדים ְוַהַיְלָדה ִהְקִׁשיָבה ּבְ  ְוַעל ַהּגַ

ֵתל  ְתּפַ ַער ְוַעל ַהְׁשִביל ַהּמִ ַמֲעֶבה ַהּיַ ה ּבְ ְעָין ַהַזְך, ַהְמַפּכֶ ר ַעל ַהּמַ ך ִסּפֵ ַאַחר ּכָ

ְך.  ֶלד ִחּיֵ ה אֹורּו. ַהֶיּ ִביל ְלַרְגָליו ּוְפֵני ַהַיְלּדָ ְ ע ִנְפַרׂש ַהּשׁ ן ֶרַגּ ַהמֹוִביל ֵאָליו. ּבִ

ַער. ּיַ ְׁשִביל ְוֶנְעְלמּו ּבַ ְסעּו ּבַ ָיָדה ְוַיַחד ּפָ הּוא ָנַתן ֶאת ָידֹו ּבְ



ְיֶחְזֵקאל / ִמיָנה ֵאיָתן      עדולה  / ָבה  ָי ּו ּג

ֵׁשָלה ַהּגּוָיָבה ַהּבְ

ִלי ִנְרֵאית ְקָצת ֲאכּוָלה ְוַהֶיֶתר 

ְיֻרּקֹות 

ֵרָרה,   ֵאין ּבְ

ֵיׁש  ְלַחּכֹות.

ְתאֹום... א ּפִ ב ּבֶֹׂשם ּבָ ָ ַאְך ַמּשׁ

ֻמְכָרָחה ֲאִני ִלְטעֹם!

ֶאת ָיִדי ֲאִני ׁשֹוַלַחת,

ָבר  ָיַדי ִהיא ּכְ ּבְ

ַחת ֻמּנַ

ֶסת, י ְמַהּסֶ ְוֵאיֶנּנִ

ְבָׂשָרּה ֲאִני נֹוֶגֶסת! ּבִ

ָמה ְמתּוָקה ּוְטִעיָמה...

ם ִצּפֹור ָאְכָלה, ּגַ

ָאז ָמה?! 

ר,   ִאּלּו ְיֶחְזֵקאל ָיַדע ְלַדּבֵ

ר: ֶזה ָהָיה ְמַסֵפּ ּכָ ִסּפּור ֶשׁ

ְמַעט  ת, סֹוף ָהֹחֶרף ּכִ  ּבֶֹקר ַׁשָבּ

ָהִקיץ,  ל. חֹוֵלם ּבְ ֶדה ְמַטּיֵ ָשׂ ַוֲאִני ּבַ

 לֹוֵעס ִלי ַחְמִציץ ּוְלֶפַתע ָנַפל 

ָעַלי ֵצל.

י  ם ּוְכָבר ְׁשֵתּ י - ַנֲעַלּיִּ מּול ַאּפִ

ב ְו"ַיא,  ּגַ ם ּתֹוְפסֹות ִלי ּבַ  ָיַדּיִ

נּו ִלְראֹות!",  ה ָצב!","ּתְ  ִהּנֵ

ת!  ְדֹחף!", "ָצב ַעל ֶאֶמּ  "ַאל ּתִ

ל  לֹף!", ּומֹוְׁשִכים ִמּכָ  לֹא ּבְ

 ַצד ְונֹוְתִנים ָיד ֶאל ָיד. 

 "הּוא יֹוֵדַע ִלְנׁשְֹך?", 

ה!""הּוא  ְתאֹום, ֲחֻמּדָ "ַמה ּפִ

מֹוִציא ֶאת ָהרֹאׁש ּוַמְכִניס 

ְיָתה  ח ְוַהּבַ ֲחָזָרה", "ַיאְלָלה, ִנַקּ

ַמח ְוִיְגַדל  ְראּו ֵאיְך ִיְשׂ ע", "ּתִ ַסּ ִנּ

ְפָסה", "ָנִביא לֹו ָעִלים",  ּקֻ ּבַ

ן לֹו  ְבעֹוִלים", "ְנָמִלים", "ִנּתֵּ "ּגִ

ָחה". ם ֵׁשם ְוַגם ֵׁשם ִמְׁשּפָ ּגַ

ְמָחה.  דֹול ּוְגדֹוָלה ַהּשִ ָהַרַעׁש ּגָ

ִזיק ֵׁשם ָנֶאה ִלי   ְויֹוָאב ַהּמַ

ְך ִנְקָרא  ב. ּכָ יק: "ְיֶחְזֵקאל ַהּצָ ִהְדּבִ

לֹו ַעְכָׁשו"

ם.  ֻקְפַסת ַנֲעַלּיִ ר ּבְ ְוַעְכָׁשו ֲאִני ּגָ

ם. ַמִיּ ָ ֶדה ּוְרחֹוִקים ַהּשׁ ָרחֹוק ַהּשָׂ

ם ֵריָקה,  ִיּ  ּכֹוס ַהַמּ

קֹום  ַהְקִלּפֹות ְיֵבׁשֹות ְוַצר ַהּמָ

ְוָעצּוב ִלי ְמֹאד.

ׁשּוט,  ֲאִני לֹא ְיֶחְזֵקאל, ֲאִני ָצב ָפּ

ֶדה, ְמֻׁשְחָרר, ּשָׂ ל ּבַ רֹוֶצה ְלַטֵיּ ֶשׁ

ה ְלּתּות,  ין ַחּסָ ַעם, ּבֵ מֹו ּפַ ָלנּוַח, ּכְ

ית": ֵאיֶזה יֹום  "ַצּבִ יר ּבְ ְוָלִשׁ

ֶנְהָדר".






