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ים  ה ִמּלִ ּמָ ּכַ
ְתִחיִלים... ּמַ ִלְפֵני ׁשֶ

ֶזהּו ִסּפּור ַעל ֶיֶלד

ָחמּוד ְוָחָכם

יׁש ְנטּול ֲחֵבִרים, ִהְרּגִ ׁשֶ

ׁש, ַוֲחַסר ְיכֶֹלת. ַחּלָ

ּנֹות ּתַ הּוא ָרָצה ְלִהׁשְ

תֹוכֹו, ׁשּובֹות ִנְמָצאֹות ּבְ ל ַהּתְ ּכָ ְוָיַדע ׁשֶ

ׂש אֹוָתן. ל ְלַחּפֵ ְוָעָליו ַרק ֻמּטָ

ׂש אֹוָתן, ָאז הּוא ִחּפֵ

ְוַגם ָמָצא,

ם ָרֶאה מּוָזָרה ְלֵחֶלק ִמּכֶ אּוַלי ּתֵ ֶדֶרְך ׁשֶ ּבְ

ָרֶאה ְמַעְנֶיֶנת ּומֹוִעיָלה. ּוְלֶחְלְקֶכם ָהַאֵחר - ִהיא ּתֵ

ֶכם, ּלָ ה ְמיָֹעד ִלְהיֹות ָחֵבר ׁשֶ ֶפר ַהּזֶ ַהּסֵ

ְלַלּוֹות ֶאְתֶכם

ִלים ְוַרְעיֹונֹות ְוָלֵתת ָלֶכם ּכֵ

י ַהּיֹום־יֹום. ַחּיֵ ֶכם, ּבְ ּלָ ִהְתמֹוְדֻדּיֹות ַהֶחְבָרִתּיֹות ׁשֶ ּבַ

ַבת ַאַחת" ל ָהַרְעיֹונֹות "ּבְ ר ְלָהִבין ֶאת ּכָ ִאי־ֶאְפׁשָ ֵכן ׁשֶ ִיּתָ

א ָצִריְך ַלְחׁשֹב ֲעֵליֶהם ֶאּלָ

ל אֹוָתם ּוְלַעּכֵ

ַהְדָרָגה. ּבְ

חֹות ְמַעְנְיִנים ֶאְתֶכם ּפָ ג ַעל ַהֲחָלִקים ׁשֶ ם ְיכֹוִלים ְלַדּלֵ ַאּתֶ ּמּוָבן ׁשֶ ּכַ

ְפִנימּו, ּתַ ר ׁשֶ ְו--- ָהִעּקָ

הּו. ֶ ְלָפחֹות ַמּשׁ



ּפּור ֶאְמַצע ַהּסִ ִאם ּבְ

יׁשּו ְרּגִ ּתַ

ִוד ם לֹא ְמִביִנים ֵאיְך ּדָ ַאּתֶ ׁשֶ

ר ִעם יֹוָנָתן, ּדֵ ִמְסּתַ

בּו: 'ַמה ּקֹוֶרה ּפֹה? ְוַתְחׁשְ

ּיֹוָנָתן הּוא... ֵאיְך הּוא לֹא ֵמִבין ׁשֶ

ִוד הּוא ֶיֶלד ָרִגיל!' ֲהֵרי ּדָ

ּיּום פּו ְלִמּלֹות ַהּסִ ְפּדְ ָאז ּדַ

ֶפר סֹוף ַהּסֵ י ּבְ ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ

ם ּדֹוִמים ְלָדִוד, ה ַאּתֶ ּמָ ּוְתַגּלּו ּכַ

ְוַגם ְליֹוָנָתן...

ִבינּו ֶאת ֶזה -  ְוִאם ּתָ

ִוד. ָעַבר ּדָ ֲהִליְך ׁשֶ ם ֶאת ַהּתַ ִבינּו ּגַ ּתָ

ה! ְקִריָאה ְמַהּנָ     

ָיֵעל רֹוֶטנְֶּבְרג     
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ֶרק א' ּפֶ
ים  יַמת ֲאָנׁשִ ִנית, ְרׁשִ רּות, חּוִגים ְואֹוְרּגָ (ּובֹו: ֶהּכֵ

ים לֹא ֶנְחָמִדים  יַמת ֲאָנׁשִ ֶנְחָמִדים, ְרׁשִ
ּפּור!) ת ַהסִּ ּו... ְתִחּלַ

ִוד. ִמי ּדָ לֹום, ׁשְ ׁשָ

ּנּוי ָעצּום  ָנה ָהַאֲחרֹוָנה ִהְתחֹוֵלל ׁשִ ָ ּשׁ ּבַ יר אֹוִתי – ַמְבִחין ׁשֶ ּכִ ּמַ ל ִמי ׁשֶ ּכָ

אִֹפי. ֶאְצִלי ּבָ

ְמַעט ַאף ֶאָחד  דֹול ְמאֹד, ֲאָבל ּכִ י הּוא ּגָ ָעַבְרּתִ ּנּוי ׁשֶ ִ ַהּשׁ ם רֹוִאים ׁשֶ ּלָ ּכֻ

ָהְפכּו אֹוִתי, ֶאת  ּיֹות ׁשֶ ֶעֶצם ֶזה ָקָרה, ּוָמֵהן ַהִהְתַרֲחׁשֻ לֹא יֹוֵדַע ֵאיְך ּבְ

חֹון ַעְצִמי, ְוָחֵבר  ּטָ ֶחְבָרה, ָמֵלא ּבִ ל ּבַ ֵקט, ְלֶיֶלד ְמֻקּבָ ָ ּוִלי ְוַהּשׁ ִוד ַהּשׁ ּדָ

ה... ּתָ ל ֲאִרי, ֶמֶלְך ַהּכִ טֹוב ׁשֶ

ר ַעל ַעְצִמי, ְוַאַחר  ה ֲאַסּפֵ ִחּלָ ּתְ ַדאי ׁשֶ ֶדר ַהּטֹוב ּכְ ַמַען ַהּסֵ ּלְ ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ

ּפּור ַעְצמֹו... ּסִ ְך ַנְתִחיל ּבַ ּכָ

י: ָחה ְרִגיָלה ְלַמּדַ ּפָ י ִהיא ִמׁשְ ּלִ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ֵבית  ּבְ יָרה  ַמְזּכִ י  ּלִ ׁשֶ א  ְוִאּמָ ְסָפִרים,  ֲחנּות  ּבַ מֹוֵכר  ּכְ עֹוֵבד  י  ּלִ ׁשֶ א  ַאּבָ

ֵסֶפר.



  ֶהָחבֵר ֲהכִי טֹוב ֶׁשּלִי  
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מּוִליק. מֹו ׁשְ ָנה, ּוׁשְ ׁשָ י ּבְ ּנִ דֹול ִמּמֶ כֹור ּגָ ָאִחי ַהּבְ

ה'ֶלה, ְוַאֲחרֹון ָחִביב  ָרִכי ְוַחּוָ י ֲאָחיֹות ְקַטּנֹות, ּבְ ּתֵ ַאֲחָריו ֲאִני, ְוַאֲחַרי ׁשְ

ם ָנִתי. ׁשֵ ים, ּבְ מֹוָנה ֳחָדׁשִ ָנה ּוׁשְ ן ׁשָ ינֹוק, ּבֶ ָאִחי ַהּתִ

ְיֻרּקֹות  ֵעיַנִים  ִעם  ׁש  ְמֻנּמָ ֶיֶלד  ְסָתם  רֹוֶאה  ָעַלי  ל  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ִמי 

ָבִרים: ל ִמיֵני ּדְ רֹוב רֹוֶאה עֹוד ּכָ יר אֹוִתי ִמּקָ ּכִ ּמַ ָקַפִים. ַאְך ִמי ׁשֶ ּוִמׁשְ

ה  ּתָ י ִלְקרֹא ַעד סֹוף ּכִ לֹוַמר, לֹא ָיַדְעּתִ יְסֶלְקט, ּכְ ָהִייִתי ּדִ הּוא רֹוֶאה ׁשֶ

ים  ְלִעּתִ ְוַרק  ן  ְמֻצּיָ ֲאִני קֹוֵרא  רּוְך ה',  ּבָ ּוֵמָאז,  ֶעְזָרה  י  ְלּתִ ִקּבַ ב', ֲאָבל 

ים ֲאֻרּכֹות. ִמּלִ ל ּבְ ְלּבֵ ְנִדירֹות, ְקָצת ִמְתּבַ

ָאֲהבּו  ְך  ל־ּכָ ּכָ ה לֹא  ּתָ ּכִ ּבַ ַהְיָלִדים  ּה  ּבָ קּוָפה  ּתְ ִלי  ָהְיָתה  ׁשֶ הּוא רֹוֶאה 

י ָהָיה  ּלִ הֹוִרים ׁשֶ ּלַ ִלְגלּוג, ְוׁשֶ רּו ָעַלי ּבְ אֹוִתי, ְוִלְפָעִמים ָצֲחקּו ָעַלי ְוִדּבְ

י,  ָתִקים ִעם ֵמיָדע ֵאיְך ִהְתַנַהְגּתִ בּו ָלֶהם ּפְ ְכּתְ ּיִ ם ִעם ַהּמֹוִרים, ׁשֶ ֶהְסּכֵ

ן  ֵהן ּכֵ י "ִהְתעֹוְפפּו" אֹו ׁשֶ ּלִ בֹות ׁשֶ ֲחׁשָ א ֵיְדעּו ִאם ַהּמַ א ְוִאּמָ ַאּבָ ֵדי ׁשֶ ּכְ

עּור. ִ ל ַהּשׁ א ׁשֶ ּנֹוׂשֵ חֹות אֹו יֹוֵתר ּבַ ֵאר ּפָ ָ ִהְצִליחּו ְלִהּשׁ

ַע  ּקֹוְרִאים לֹו ְיהֹוׁשֻ חּור ֶאָחד ׁשֶ ְחָמט ֵאֶצל ּבָ י ׁשַ ַמְדּתִ ּלָ ם רֹוֶאה ׁשֶ הּוא ּגַ

ה ַרק  ְוָקא ֵיׁש ִלי רֹאׁש לֹא ַרע, "ַאּתָ ּדַ ַע ָאַמר ׁשֶ י. ְיהֹוׁשֻ ּלִ ֵכן ׁשֶ ְוהּוא ׁשָ

ז יֹוֵתר..." הּוא ָטַען. ָצִריְך ְלִהְתַרּכֵ

ָנה־ ׁשָ אּוַלי עֹוד  ׁשֶ א ָאַמר  ְוַאּבָ ַוְיס,  ִנית ֵאֶצל ָאדֹון  ם אֹוְרּגָ ּגַ י  ָלַמְדּתִ

ים! ּפִ ם ּתֻ ָנַתִים ַאְתִחיל ִלְלמֹד ּגַ ׁשְ

ל־ ה ְלָדִוד (ֶזה ֲאִני) ֵיׁש ּכָ א: "ָלּמָ ַאל ֶאת ִאּמָ י, ׁשָ ּלִ מּוִליק, ָאח ׁשֶ ַעם ׁשְ ּפַ

י!)  ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ל יֹום חּוג, ֲאִפּלּו ּבְ י ִלְקרֹא, ָהָיה ִלי ּכָ ּלֹא ָיַדְעּתִ ׁשֶ ה חּוִגים? (ּכְ ְך ַהְרּבֵ ּכָ

מּוִליק) ֵאין ֲאִפּלּו חּוג ֶאָחד?" לֹוַמר ִלׁשְ ְוִלי (ּכְ

ֲאִני ֶאְהֶיה  דֹול ְוֵאין לֹו ְזַמן ְלחּוִגים, ּוְכׁשֶ ָבר ּגָ הּוא ּכְ יָרה לֹו ׁשֶ א ִהְסּבִ ִאּמָ

חּוִגים. ף ּבְ ּתֵ ּתַ ם ֲאִני לֹא ֶאׁשְ ִגילֹו ּגַ ּבְ

א,  ִאּמָ ל  ׁשֶ לּו  ַהּלָ ָבִרים  ֵמַהּדְ ְכַנע  ּתַ ִהׁשְ ׁש  ַמּמָ לֹא  מּוִליק  ְ ּשׁ ׁשֶ ָרִאיִתי 



ֶרק א'     ּפֶ
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י לֹא ָהָיה  ּלִ יל ׁשֶ ּגִ מּוִליק ָהָיה ּבַ ְ ּשׁ ׁשֶ ם ֲאִני לֹא. ֲהֵרי ּכְ ּגַ ְוָהֱאֶמת ִהיא, ׁשֶ

ֲאִני  ַהּיֹום.  ִלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִדּיּוק  ּבְ ְזַמן  ָהָיה לֹו  ׁשֶ ַלְמרֹות  לֹו ׁשּום חּוג, 

יק ָחָכם  מּוִליק ַמְסּפִ ית ִהיא ַאֶחֶרת ְלַגְמֵרי; ׁשְ ה ָהֲאִמּתִ ּבָ ַהּסִ י ׁשֶ ָיַדְעּתִ

ְכָלל ַמה  מּוִליק ֵאין ּבִ ּלֹו. ַעל ׁשְ ם ֲחֵבִרים ׁשֶ ּלָ ִלי חּוִגים, ְוִכְמַעט ּכֻ ם ּבְ ּגַ

ָחִקים ְוַגם ָחָזק ְמאֹד.  ִמׂשְ ן ּבְ ה, ְמֻצּיָ ּתָ ּכִ הּוא ֲהִכי ָחרּוץ ּבַ יָון ׁשֶ ְצחֹק, ּכֵ ִלּ

ל  מּוִליק ִיְתַקּבֵ ְ ּשׁ ֵאין לֹו ׁשּום ָסֵפק ׁשֶ י, ׁשֶ ּלִ א ׁשֶ ּלֹו ָאַמר ְלַאּבָ ד ׁשֶ ַהְמַלּמֵ

מּוִליק.  ל ׁשְ ד ׁשֶ דֹול" ָאַמר ַהְמַלּמֵ ר ּגָ ְרֶצה. הּוא "ֻמְכׁשָ ּיִ יָבה ׁשֶ ְלָכל ְיׁשִ

ר ָקָטן" לֹא  ם "ֻמְכׁשָ ּגַ דֹול",  ּגָ ר  ֲאִני "ֻמְכׁשָ ׁשֶ ָעַלי ַאף ֶאָחד לֹא ָאַמר 

ְך...  ל־ּכָ ר - לֹא ָהִיינּו ְקׁשּוִרים ּכָ ה ֻמְכׁשָ ּלָ ְכָלל, ֲאִני ְוַהּמִ ָאְמרּו ָעַלי. ּבִ

חּום  ּלֹא ְקׁשּורֹות ַלּתְ ָרה ְוִלְפִעיֻלּיֹות ׁשֶ ֲאגּו ִלי ְלַהֲעׁשָ א ּדָ א ְוִאּמָ ָלֵכן ַאּבָ

י  ַמְעּתִ ׁשָ ָכה  ּכָ ָהַעְצִמי.  חֹון  ּטָ ְוַהּבִ ּמּוי  ַהּדִ ֶאת  ִלי  ק  ְלַחּזֵ ֵדי  ּכְ ּמּוִדי,  ַהּלִ

לֹא  ֲאִני  ׁשֶ ָבה  ָחׁשְ ִהיא  ׁשֶ ּכְ ה,  ַמְלּכָ ְלדֹוָדה  יָרה  ַמְסּבִ א  ִאּמָ ֶאת  ַעם  ּפַ

ִעיֻלּיֹות  ק, ֲאָבל ְלאֹוָתן ּפְ ֱאֶמת ִהְתַחּזֵ י ּבֶ ּלִ חֹון ָהַעְצִמי ׁשֶ ּטָ ׁשֹוֵמַע. ְוַהּבִ

ָכְך... ָרה ָהָיה ַרק ְמַעט ֵחֶלק ּבְ ַהֲעׁשָ

ִנית ְוֶזה  ֲאִני לֹוֵמד אֹוְרָגּ ְמעּו ׁשֶ ה ׁשָ ּתָ ּכִ ה ֵמַהְיָלִדים ּבַ ּמָ ָעְבָרה ּכַ ָנה ׁשֶ ׁשָ

ִהְצִחיק אֹוָתם נֹוָרא.

ֲחכּו. ה", ּגִ ֵאּלֶ ָבִרים ּכָ נֹות לֹוְמדֹות ּדְ "ַרק ּבָ

ה ְלָהקֹות  ֲחֻתּנֹות ּוְבַבר־ִמְצוֹות ַהְרּבֵ ה לֹא ָנכֹון, ֲהֵרי ָרִאיִתי ּבַ ּזֶ י ׁשֶ ָיַדְעּתִ

י נֹוָרא.  ְבֵריֶהם לֹא ְנכֹוִנים - ֶנֱעַלְבּתִ ּדִ י ׁשֶ ַדְעּתִ ּיָ ִנים, ֲאָבל ַלְמרֹות ׁשֶ ְוַנּגָ

ִלְפֵני  לֹוַמר  ּכְ ַהּיֹום... ָאז,  יֹוֵדַע  ֲאִני  ׁשֶּ ל ַמה  ּכָ י ֶאת  ָיַדְעּתִ ָאז עֹוד לֹא 

ְטִחית, לֹא  ׁשִ צּוָרה  ּבְ י ַעל ָהעֹוָלם  ְלּתִ ּכַ ִהְסּתַ ִהְתִחיל,  נּו  ּלָ ׁשֶ ּפּור  ַהּסִ ׁשֶ

חֹר  ְלׁשָ ָהעֹוָלם  ֶאת  ק  ְמַחּלֵ ְוָהִייִתי  ֶאְמַצע,  ּבָ ׁשֶ ָוִנים  ַהּגְ ֶאת  ָרִאיִתי 

יַמת  ֲאִני ׂשֹוֵנא. ְרׁשִ ים ׁשֶ ֲאִני אֹוֵהב ַוֲאָנׁשִ ים ׁשֶ ְוָלָבן, ְלטֹוב ָוַרע, ַלֲאָנׁשִ

י, ּוֵמעֹוד  ּלִ רֹוָבה ׁשֶ ָחה ַהּקְ ּפָ ׁשְ ּמּוָבן, ֵמַהּמִ ָבה, ּכַ י ֻהְרּכְ ָאַהְבּתִ ים ׁשֶ ָהֲאָנׁשִ

י,  ּלִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ְלמּוד  ַהּתַ ל  ׁשֶ ַהְמַנֵהל  ין,  ִליְפׁשִ ָהַרב  מֹו:  ּכְ ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ

ַוְיס -  ִיְרְמָיהּו  ר, ר'  ּוָ ַהּדַ ְיִדיְדָיה  כּוָנִתית,  ְ ַהּשׁ ּכֶֹלת  ַהּמַ ַעל  ּבַ יֹום טֹוב 
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חֹר ְוָלָבן, ְלטֹוב ָוַרע,  ק ֶאת ָהעֹוָלם ְלׁשָ ֶאְמַצע, ְוָהִייִתי ְמַחּלֵ ּבָ ָוִנים ׁשֶ לֹא ָרִאיִתי ֶאת ַהּגְ

ֲאִני ׂשֹוֵנא ים ׁשֶ ֲאִני אֹוֵהב ַוֲאָנׁשִ ים ׁשֶ ַלֲאָנׁשִ
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מּוִליק,  ׁשְ ל  ׁשֶ ָחֵבר  ֵזאִביק  ָרת,  ָ ַהּשׁ יֹוְסֶקה  ְנִגיָנה, ר'  ד אֹוִתי  ַלּמֵ ּמְ ׁשֶ

ִלים  ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ י, ׁשֶ ּלִ ה ׁשֶ ּתָ ְמָחה ּוְרָפֵאל, ֵמַהּכִ י, ׂשִ ּלִ ֶטְרן ַהּמֹוֶרה ׁשֶ ָהַרב ׁשְ

ָהָיה נֹוֵתן  חּור ֶאָחד ׁשֶ ה טֹוָבה, ִויהּוָדה - ּבָ ׁשָ ִמיד ָלֵתת ְלָכל ֶאָחד ַהְרּגָ ּתָ

ָנה. ִמׁשְ ים ּבְ ָרִטִיּ עּוִרים ּפְ ִלי ׁשִ

ל  ּה ּכָ ה - ָהיּו ּבָ ה יֹוֵתר ֲאֻרּכָ ה ָהְיָתה ַהְרּבֵ ִנּיָ ְ יָמה ַהּשׁ ֲאָבל ְלַצֲעִרי, ָהְרׁשִ

ִמיד  ּתָ ׁשֶ ְראּוֵבן,  ל  ׁשֶ א  ְוִאּמָ ּוְרָפֵאל)  ְמָחה  ִמּשִׂ (חּוץ  י  ּלִ ׁשֶ ה  ּתָ ּכִ ּבַ ַהְיָלִדים 

נּו,  ּלָ ׁשֶ ֵכן  ָ ַהּשׁ ּכֵֹהן,  ָאדֹון  מּוֵזיאֹון;  ּבְ ג  ֻמּצָ ֲאִני  ִאּלּו  ּכְ ָעַלי  ֶלת  ּכֶ ִמְסּתַ

ך אֹותֹו - ֵהם  ָקפֹוֶפר" ּוִבְמקֹום ְלַחּנֵ ְנִצי, ָקָרא ִלי "ִמׁשְ ּלֹו, ּבֶ ֶלד ׁשֶ ַהּיֶ ׁשֶ

ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ ׁשֶ מּוִליק  ׁשְ ָאִחי  ל  ׁשֶ ָחֵבר  ִאיִציק,  ַיַחד;  ּבְ ָצֲחקּו 

ּבֹוֶחֶנת ְיָלִדים  ם אֹוְרָנה, ׁשֶ ׁשֵ ֶדת ַאַחת, ּבְ ה ִנְכּבֶ ָ ה; ִאּשׁ ָצִריְך ָלקּוד לֹו ִקּדָ

ֵהם  ׁשֶ ה א' ַלְמרֹות  ְלִכּתָ ִריְך ְלהֹוִריד אֹוָתם  ּצָ ׁשֶ ים ְואֹוֶמֶרת  יְסֶלְקִטּיִ ּדִ

ה ב'... ִכּתָ ָבר ּבְ ּכְ

ֶנְחָמִדים",  ל ַה"ּלֹא  ׁשֶ יָמה  ָלְרׁשִ ָאז  י  ִהְכַנְסּתִ ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ל  ּכָ טֹוב, ַעל 

ה,  ּפּור ַהּזֶ ר ִלְכּתֹב ִסּפּור ִנְפָרד, ֲאָבל ַהּסִ ֵהם ָעׂשּו ִלי - ֶאְפׁשָ ֶ ְוָכל ַמה ׁשּ

י,  ּלִ ּנּוי ׁשֶ ִ א ַהּשׁ נֹוׂשֵ א ַאֵחר ְלַגְמֵרי, ּבְ נֹוׂשֵ ו, הּוא ּבְ ם קֹוְרִאים ַעְכׁשָ ַאּתֶ ׁשֶ

ס -  ְמֻאּפָ הּוא ֶאֶפס  ׁשֶ יׁש  ִהְרּגִ ׁשֶ ֶלד  ִמּיֶ י  ָהַפְכּתִ ְגָלָלם  ּבִ ׁשֶ אָֹרעֹות  ְוַהּמְ

. בֹוּהַ חֹון ַעְצִמי ּגָ ּמּוי ַעְצִמי ִחּיּוִבי ּוִבּטָ ֵמַח, ִעם ּדִ ֵלו ְוׂשָ ְלֶיֶלד ׁשָ

ׁש ֵמַהַהְתָחָלה. ְוַאְתִחיל ַמּמָ
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י  ּתֵ נּות ּבֶֹקר, ּבַֹחן לֹא ֻמְצָלח ֲאָבל ׁשְ (ּובֹו: ִהְתַאְרּגְ

ה ָרָעה ּוְדָמעֹות  ׁשָ ִקים ִלְקבּוצֹות, ַהְרּגָ ֶנָחמֹות, ִמְתַחּלְ
יָחה מּוָזָרה) ֲחצּופֹות, ַזֲעזּוַע, ְוׂשִ

ּבֹו ַהּכֹל ִהְתִחיל, ִנְרָאה ָרִגיל ַלֲחלּוִטין. ַהּבֶֹקר ׁשֶ

ב  ֲאִני ַחּיָ ה ֲחָבל ׁשֶ ּמָ י ּכַ ְבּתִ א ֵהִכיָנה ִלי, ְוָחׁשַ ִאּמָ ֹוקֹו ׁשֶ ִתיִתי ֶאת ַהּשׁ ׁשָ

ִית. ּבַ ֵאר ִלי ּבַ ָ ְלמּוד ּתֹוָרה ְולֹא ָיכֹול ְלִהּשׁ ָלֶלֶכת ַלּתַ

מּוִליק  א ֵזְרָזה אֹוִתי ְלַמֵהר, ּוׁשְ הּו, ִאּמָ ֶ חּו ַעל ַמּשׁ ה'ֶלה ִהְתַוּכְ ָרִכי ְוַחּוָ ּבְ

ְגָלִלי. י ִנְמַאס לֹו ְלַאֵחר ּבִ ְלָעַדי, ּכִ ְלמּוד ּתֹוָרה ּבִ הּוא יֹוֵצא ַלּתַ הֹוִדיַע ׁשֶ

ְלמּוד  ַהּתַ ְלִכּוּון  ֲאִני  ם  ּגַ ָיָצאִתי  ּקֹות  ּדַ ה  ּמָ ּכַ ְוַאֲחֵרי  ָהַלְך,  מּוִליק  ׁשְ

ִנְכַנס  ֶטְרן  ׁשְ ְוָהַרב  ְלצּול  ַהּצִ ַמע  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ּכְ ׁש  ַמּמָ ה  ּתָ ַלּכִ י  ְעּתִ ִהּגַ ּתֹוָרה. 

ה. ּתָ ַלּכִ

ְלצּול,  ִנּיֹות ִלְפֵני ַהּצִ ה ׁשְ ּמָ יַע ַרק ּכַ י ְלַהּגִ ְלּתִ ּדַ ּתַ ִמיד ִהׁשְ אֹוָתם ָיִמים ּתָ ּבְ

ב. ּלֵ ָעׂשּו ִלי ָעצּוב ּבַ ּבּוִרים ׁשֶ י ּדִ ר ִאּתִ ָכה ַלְיָלִדים לֹא ָהָיה ְזַמן ְלַדּבֵ ּכָ

הּוא עֹוֵרְך ּבַֹחן ָקָצר ַעל  ֶטְרן ׁשֶ עּור הֹוִדיַע ָלנּו ָהַרב ׁשְ ִ ת ַהּשׁ ְתִחּלַ ד ּבִ ִמּיָ

ל ֶאְתמֹול. עּור ׁשֶ ִ ַהּשׁ
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ֲאִפּלּו  ַלֲענֹות  י  ָיַדְעּתִ לֹא  ַהּקֹוֵדם,  עּור  ִ ּשׁ ּבַ ן  ְמֻצּיָ י  ְבּתִ ִהְקׁשַ ׁשֶ ַלְמרֹות 

ַהְפָסַקת  ר ּבְ ּפֵ ּתַ ב רּוִחי ִהׁשְ ֵאָלה ַאַחת. ֶזה ֶהֱעִציב אֹוִתי, ַאְך ַמּצַ ַעל ׁשְ

ֶתק: א ּפֶ א ְוִאּמָ ֶטְרן ָקָרא ִלי ְוָכַתב ְלַאּבָ ָהַרב ׁשְ ׁשֶ ָהאֶֹכל, ּכְ

"ַהּיֹום ָּדִוד נ"י, ִהְתַאֵּמץ נְִפָלא ְלַהְקִׁשיב!!!"
ֲאִני  ּמּות ׁשֶ ּכַ ִדּיּוק ּבַ ֶחם ׁשֹוקֹוָלד ּבְ ּלֶ א ָמְרָחה ִלי ּבַ ִאּמָ יִתי ׁשֶ ּלִ ְך ּגִ ַאַחר־ּכָ

ַהּיֹום הֹוֵלְך ִלְהיֹות ִלי ּבֶֹקר ֶנְחָמד, ֲאָבל ָאז -  י ׁשֶ ְבּתִ ּוְכָבר ָחׁשַ אֹוֵהב, 

ֲאִני לֹא  ָלל,  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ ל ַה"ֶחֶדר".  ׁשֶ ְגָרׁש  ּמִ ּבַ ֵחק  ְלׂשַ ה  ּתָ ַהּכִ ַיְלֵדי  ָיְרדּו 

ה  ּתָ ַהּכִ ל  ּכָ ֶהם  ּבָ ָחִקים  ִמׂשְ ּבְ ף  ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ ֲאִני לֹא אֹוֵהב  י  ּכִ ם,  ִאּתָ יֹוֵרד 

אֹותֹו ּבֶֹקר ָהָיה  ָאמּור ּבְ ּכָ ּדּור, ֲאָבל  ּכַ ֲחֵקי  ִמׂשְ ּבְ ְמֻיָחד לֹא  ּבִ ֶחֶקת,  ְמׂשַ

ֲאִני  ָבִרים ׁשֶ ם ּדְ ׁש ִלי אֶֹמץ ַלֲעׂשֹות ּגַ ּיֵ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ב־רּוַח טֹוב, ְוִהְרּגַ ִלי ַמּצַ

ָאר ַהְיָלִדים. י ִעם ׁשְ לֹא אֹוֵהב... ָיַרְדּתִ

י ְקבּוָצה" ְוָכל ֶאָחד  לֹויִמי ַוֲאִרי ָהיּו "ָראׁשֵ ַעם ׁשְ ם ַהּפַ ִמיד - ּגַ מֹו ּתָ ּכְ

ּלֹו. בּוָצה ׁשֶ ֵמֶהם ִהְתִחיל ִלְבחֹר ְיָלִדים ַלּקְ

ַחר ֶאת ְראּוֵבן. ֲאִרי ָהָיה ִראׁשֹון, הּוא ּבָ

ַחר ֶאת ַנְחָמן. לֹויִמי ּבָ ׁשְ

ְנָחס. ֲאִרי ֶאת ּפִ

ְמָחה. לֹויִמי ֶאת ׂשִ ׁשְ

ֲאִרי ֶאת יֹוִסי...

ה  ַמן ֲאִני ְמַחּכֶ ל ַהּזְ ּכָ ׁשֶ ִני, ּכְ ֵ יכּו ִלְבחֹר ְיָלִדים ֶאָחד ַאֲחֵרי ַהּשׁ ֵהם ִהְמׁשִ

ּלֹו, ֲאָבל ַאף  ׁשֶ בּוָצה  ַלּקְ ִיְבַחר אֹוִתי  לֹויִמי,  ׁשְ ֲאִרי אֹו  ֶאָחד ֵמֶהם,  ׁשֶ

ַחר אֹוִתי. ֶאָחד ֵמֶהם לֹא ּבָ

לֹויִמי, ֲאָבל  ַנִים: ֵחִצי ִעם ֲאִרי ְוֵחִצי ִעם ׁשְ ה ִלׁשְ ּתָ ָקה ַהּכִ ְלַבּסֹוף ִהְתַחּלְ

ׁשּום ְקבּוָצה. ֲאִני לֹא ָהִייִתי ּבְ

ְגָרׁש. ל ַהּמִ "ַמְתִחיִלים!" ָקָרא ֲאִרי, ְוָכל ְקבּוָצה ָהְלָכה ְלָקֶצה ַאֵחר ׁשֶ
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ֵאיזֹו ְקבּוָצה ֲאִני?" ְרוּול, "ּבְ ַ ּשׁ י לֹו ּבַ ֶקט ְוָנַגְעּתִ ׁשֶ י ּבְ לֹויִמי", ָאַמְרּתִ "ׁשְ

ְלָתֵאר  ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ  - ֶזה  ּכָ קֹול  ּבְ ַאל  ׁשָ ה?"  "ַאּתָ ָעַלי.  ל  ּכֵ ִהְסּתַ לֹויִמי  ׁשְ

ל ֲאִרי". בּוָצה ׁשֶ ּקְ ה ּבַ אֹותֹו, "ַאּתָ

ַחר. ֲאִרי ּבָ ם ָעְמדּו ַהְיָלִדים ׁשֶ ִני, ׁשָ ֵ ּוּון ַהּשׁ י ַלּכִ ָהַלְכּתִ

לֹויִמי!" ל ׁשְ בּוָצה ׁשֶ ּקְ ה ּבַ ָרָאה אֹוִתי, "ַאּתָ ׁשֶ ִוד", ָצַעק ֲאִרי ּכְ "ֵהי, ּדָ

י לֹא ִיְרַעד. ּלִ ַהּקֹול ׁשֶ י ׁשֶ ְלּתִ ּדַ ּתַ ֲאִני ּפֹה", ִהׁשְ לֹויִמי ָאַמר ׁשֶ "ׁשְ

ָחק ִהְתִחיל. ׂשְ ַסק ֲאִרי ְוַהּמִ ם", ּפָ ה ׁשָ ַאּתָ "ַוֲאִני אֹוֵמר ׁשֶ

אֹוִתי  ֶהֱעִליבּו  ׁשֶ ִלי  ָקָרה  ָבר  ּכְ ׁש,  ַמּמָ אֹוִתי  ֶהֱעִליב  לֹא  ֶאָחד  ַאף 

עֹוְמדֹות  ׁשֶ י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ זֹאת  ָכל  ּבְ ֲאָבל  דֹוִלים,  ּגְ יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ ֶעְלּבֹונֹות 

ִלי  זֹוְלגֹות  ָבר  ּכְ ָמעֹות  ַהּדְ ׁשֶ י ֵלב  ְמּתִ ׂשַ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֵעיַנִים  ּבָ ָמעֹות  ּדְ ִלי 

ֲאִני ּבֹוֶכה - ְוָאז  ים ֵלב ׁשֶ הּו ָיׂשִ עֹוד ֶרַגע ִמיׁשֶ י, ׁשֶ ָחַיִים, ְוָיַדְעּתִ ַעל ַהּלְ

ִיְהֶיה ִלי לֹא ָנִעים.

י  ּלִ ה ָהָרָעה ׁשֶ ׁשָ ק ֶאת ַהַהְרּגָ ּיֹוִרים, ָרִציִתי ְלַסּלֵ י ַמֵהר ְלִכּוּון ַהּכִ ָהַלְכּתִ

א. עּור ַהּבָ ִ ִנים ִלְפֵני ַהּשׁ טֹף ּפָ ְוִלׁשְ

י ָעלּוב ְוָעצּוב. ּתִ ׁשְ ּיֹור ְוִהְרּגַ י ְלַיד ַהּכִ ָעַמְדּתִ

ה ּבֹוֶכה?" ה ַאּתָ ל ֶיֶלד: "ָלּמָ ַאל אֹוִתי קֹול ֶנְחָמד ׁשֶ ְתאֹם ׁשָ ּפִ

י לֹו. ְבּתִ הּו ָלַעִין", ֵהׁשַ ֶ "ֲאִני לֹא ּבֹוֶכה, ַרק ִנְכַנס ִלי ַמּשׁ

ה  ם ִלי ִנְכָנִסים ַהְרּבֵ הּוא ֵמִבין, "ּגַ קֹולֹו ׁשֶ י ּבְ ַמְעּתִ ֶלד ְוׁשָ "ַאה", ָאַמר ַהּיֶ

ָבִרים ָלֵעיַנִים". ָעִמים ּדְ ּפְ

ְעַזע אֹוִתי ְמֹאד. ּזִ ָבר ׁשֶ יט ּבֹו, ְוָאז ָרִאיִתי ּדָ י ֵעיַני ְלַהּבִ ֵהַרְמּתִ

ִדּיּוק  ה ִנְרֶאה ָהָיה ּבְ ֶלד ַהּזֶ ב ְלַהֲאִמין ִלי, ֲאָבל ַהּיֶ ּלֹא רֹוֶצה, לֹא ַחּיָ ִמי ׁשֶ

ְרָאה! ּמַ ֶפת ּבַ ּקֶ ּתַ ׁשְ ּמִ י ׁשֶ ּלִ בּוָאה ׁשֶ ִאּלּו הּוא ַהּבָ מֹוִני, ּכְ ּכָ
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י. ּלִ מֹו ׁשֶ ים ּכְ ֻחִלּ ֶצת, ּוִמְכָנַסִים ּכְ ּבֶ הּוא ָלַבׁש ֻחְלָצה ְמׁשֻ

ים,  יֶהן – ְנָמׁשִ ְחּתֵ ְגָמא ּוִמּתַ אֹוָתּה ּדֻ ָקַפִים ּבְ ָהיּו לֹו אֹוָתן ֵעיַנִים ִעם ִמׁשְ

י. ּלִ מֹו ׁשֶ ִדּיּוק ּכְ ּבְ

ֶנת  ּוְמֻתּקֶ ְקרּוָעה  ָהְיָתה  ּלֹו  ׁשֶ ַעל  ַהּנַ ֲאִפּלּו  ִים,  ּנַ ְוׁשִ ְוַאף  ָער  ׂשֵ אֹותֹו 

י! ּלִ ַעל ׁשֶ ָנה ַהּנַ ְקְרָעה ְוֻתּקְ ּנִ קֹום ׁשֶ ּמָ ִדּיּוק ּבַ ּבְ

ְדֵהָמה. ר ֵמרֹב ּתַ י ְלַדּבֵ ה ָהִראׁשֹוָנה לֹא ָיכְֹלּתִ ִנּיָ ְ ּשׁ ּבַ

י!) ּלִ קֹול ֵזֶהה ְלׁשֶ ֶלד (ּבְ ַאל ַהּיֶ יר אֹוִתי?" ׁשָ ה ַמּכִ "ַאּתָ

ר. ה ְלַדּבֵ ֶ ִליָלה, ֲעַדִין ִמְתַקּשׁ י ִלׁשְ רֹאׁשִ י ּבְ ִנְעַנְעּתִ

י. ּלִ ְך ֶאת ַהִחּיּוְך ׁשֶ ן", הּוא ִחּיֵ יר אֹוְתָך ְמֻצּיָ ְוָקא ַמּכִ "ֲאִני ּדַ

ִוד", ָאַמר. "קֹוְרִאים ְלָך ּדָ

י. "ָנכֹון", ִנְדַהְמּתִ

יִצים 3", הֹוִסיף. ְרחֹוב ָהַאּמִ ר ּבִ ה ּגָ "ְוַאּתָ

ה יֹוֵדַע?" "ֵמֵאיפֹה ַאּתָ

ה". ִנּיָ קֹוָמה ׁשְ "ּבְ

י, ָהמּום. ַאְלּתִ ְך טֹוב?" ׁשָ ל־ּכָ יר אֹוִתי ּכָ ה ַמּכִ "ֵמֵאיפֹה ַאּתָ

ְלָך  ִנְכַנס  ה  ָלּמָ יֹוֵדַע  ֲאִפּלּו  ְך, "ֲאִני  ִחּיֵ ן", הּוא  ְמֻצּיָ יר אֹוְתָך  ַמּכִ "ֲאִני 

הּו ָלַעִין..." ֶ ַמּשׁ

ה, ָהָיה  ֶלד ַהּזֶ ב ֶאת ַהּיֶ ֲאִני ְמַחּבֵ טּוַח ׁשֶ ִעּיּון. לֹא ָהִייִתי ּבָ י אֹותֹו ּבְ ַחְנּתִ ּבָ

חֹון ַעְצִמי. ּטָ לֹו ֲהמֹון ּבִ

ָך?" ּלְ ד ׁשֶ י אֹותֹו, "ִמי ַהְמַלּמֵ ַאְלּתִ ה?" ׁשָ ה ַאּתָ ּתָ ֵאיזֹו ּכִ "ּבְ

ה  ִלי ַלֲענֹות ִלי, "ַאּתָ ּבְ ֶלד  יְך ַהּיֶ ֶטְרן", ִהְמׁשִ ל ָהַרב ׁשְ ה ׁשֶ ּתָ ּכִ ּבַ ה  "ַאּתָ

הּוא אֹוֵהב אֹוְתָך". ֶטְרן ְוִנְרֶאה ִלי ׁשֶ ן ִעם ָהַרב ׁשְ ר ְמֻצּיָ ּדֵ ִמְסּתַ
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ה לֹא אֹוֵמר ִלי  י, "ִאם ַאּתָ ּלִ קֹול ֲהִכי ָקׁשּוַח ׁשֶ י לֹו ּבְ ְרֶאה", ָאַמְרּתִ "ּתִ

ה, ָאז ֲאִני הֹוֵלְך..." יָדע ַהּזֶ ל ַהּמֵ ְגּתָ ֶאת ּכָ ה ּוֵמֵאיפֹה ִהּשַׂ ִמי ַאּתָ

ה". ְפִסיד ִמּזֶ ה ּתַ ְלָוה, "ֲאָבל ַאּתָ ׁשַ ה ָיכֹול ָלֶלֶכת", הּוא ָצַחק ּבְ "ַאּתָ

י. "ָמה ַאְפִסיד?" ָחַקְרּתִ

י", ָאַמר. ּלִ ְפִסיד ִלְהיֹות ָחֵבר ׁשֶ "ּתַ

י  ְכּתִ ִהְמׁשַ ֲאָבל  ַמְסִמיק  ֲאִני  ׁשֶ י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ִביִלי",  ׁשְ ּבִ ֶהְפֵסד  לֹא  "ֶזה 

ֲאִני  ׁשֶ  - ֶאָחד  ָבר  ּדָ ַרק  רֹוִצים  ם  ְוֻכּלָ ֲחֵבִרים,  ֲהמֹוֵני  ִלי  "ֵיׁש  תֶֹקף,  ּבְ

ֶהם". ּלָ ֶאְהֶיה עֹוד יֹוֵתר ָחֵבר ׁשֶ

ֶלד  ַהּיֶ אֹוִתי  ַאל  ׁשָ ֶאָחד?"  ָחֵבר  ל  ׁשֶ ם  ׁשֵ ִלי  ָלֵתת  ָיכֹול  ה  ַאּתָ "אּוַלי 

קֹול ְמַלְגֵלג. ּבְ

ֲאִני ַמְסִמיק ְקָצת. ׁשֶ י ּכְ לֹויִמי", ָאַמְרּתִ "ֲאִרי, ּוׁשְ

ַאף ֶאָחד ֵמֶהם לֹא מּוָכן  ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ הּוא ׁשּוב ָצַחק: "ֲחֵבִרים ֶנֱאָמִנים ַעד ּכְ

ִנּיֹות  י ׁשְ ּתֵ י ׁשְ ְבּתִ רּור. ָחׁשַ ּלֹו..." ָהֶרֶמז ָהָיה ּבָ בּוָצה ׁשֶ ְלָצֵרף אֹוְתָך ַלּקְ

ְמָחה ּוְרָפֵאל". י: "ׂשִ נֹוָספֹות ְוָאַמְרּתִ

ַסק  ׁשּוט ְמַרֲחִמים ָעֶליָך", ּפָ ָך, ֵהם ּפָ ּלְ ְמָחה ּוְרָפֵאל לֹא ֲחֵבִרים ׁשֶ "ׂשִ

ֶלד. ַהּיֶ

י לֹו, "ֲאִני  ָמעֹות ָלֵעיַנִים. "טֹוב", ָאַמְרּתִ ּוב עֹולֹות ִלי ּדְ ּשׁ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ

ָך..." ר ִאּתְ י. ֵאין ִלי ְזַמן ְלַדּבֵ ּלִ ל ָאח ׁשֶ ה ׁשֶ ּתָ ו ַלּכִ הֹוֵלְך ַעְכׁשָ

ֶלד, "ֲאָבל ֶזה ֲחָבל,  ה רֹוֶצה", הֹוִדיַע ַהּיֶ ַאּתָ ה ָיכֹול ָלֶלֶכת ְלָאן ׁשֶ "ַאּתָ

ָך". ּלְ י ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ָחֵבר ׁשֶ ּכִ

יד ִלי,  ּגִ ט, "ָאז ּתַ י ַמּבָ ְלּתִ ּפַ ֵכנּות, "טֹוב", ִהׁשְ ר ּבְ הּוא ְמַדּבֵ ָראּו ָעָליו ׁשֶ

ֵאיְך קֹוְרִאים ְלָך?"

ְך. יב ְוִחּיֵ "יֹוָנָתן", הּוא ֵהׁשִ

י, "ֶזה ְמַצְלֵצל טֹוב". ִוד ְויֹוָנָתן", ָאַמְרּתִ "ּדָ
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ִתיָקה ְנִעיָמה. ֵנינּו ׁשְ ַתְקנּו ׁשְ ׁשָ

ׁש. ֲחׁשָ י ּבַ ַאְלּתִ הּו ָלַעִין?" ׁשָ ֶ ְכַנס ִלי ַמּשׁ ּנִ "רֹוִאים ׁשֶ

יַע. ַעם נֹוֶסֶפת", ִהּצִ ִנים ּפַ טֹף ּפָ ׁשְ ּתִ ַדאי ׁשֶ ַני. "אּוַלי ּכְ ַחן ֶאת ּפָ יֹוָנָתן ּבָ

ה  ּקָ ּדַ י לֹו: "עֹוד  ְוָאַמְרּתִ עֹון  ָ ׁשּ ּבַ י  ְלּתִ ּכַ ִהְסּתַ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִנים,  ּפָ י  ַטְפּתִ ׁשָ

ָאה?" ַהְפָסָקה ַהּבָ ה, ּבַ ֶרז ַהּזֶ ֵגׁש ּפֹה, ְלַיד ַהּבֶ ע ְלִהּפָ ְקּבַ ּנִ ִצְלצּול, רֹוֶצה ׁשֶ

ֵסֶדר", ָאַמר ְלַבּסֹוף. ס, "ּבְ ה ַאַחת הּוא ִהּסֵ ִנּיָ ׁשְ

ה  י אֹותֹו, ְמַנּסֶ ַאְלּתִ ָך?" ׁשָ ּלְ ה ׁשֶ ּתָ ֲאִני ָאבֹוא ַלּכִ יף ׁשֶ ה ַמְעּדִ "אּוַלי ַאּתָ

ל ִמּקֶֹדם. ְחָמדּות ׁשֶ ר ַעל חֶֹסר ַהּנֶ ְלַכּפֵ

ַסק יֹוָנָתן. ָך", ּפָ ּלְ ה ׁשֶ ּתָ "ֲאִני ָאבֹוא ַלּכִ

ָך?" ּלְ ה ׁשֶ ּתָ י: "ֵאיפֹה ַהּכִ י ִהְתַעְנַיְנּתִ י, ּוְלֻתּמִ ְמּתִ "טֹוב", ִהְסּכַ

ה  ּתָ ּכִ ּבַ לֹוֵמד  "ֲאִני  ֶקט:  ׁשֶ ּבְ ְוָאַמר  ּבֹוֵחן,  ָירֹק,  ט  ַמּבָ ּבְ י  ִבּ יט  ִהּבִ הּוא 

ָך". ּלְ ׁשֶ
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בֹות ָרעֹות ַעל  ְקּדּוק, ַמֲחׁשָ עּור ּדִ ׁשִ ִהּיֹות ּבְ (ּובֹו: ּתְ

ָחֵצר, ַמְדֵרגֹות  יָחה ּבֶ 'ה, ׂשִ ַעְצִמי, ַאְזָהָרה ֵמָהֶרּבֶ
ֲאִני  ּבֹון, ֲאִני מֹוֶדה ׁשֶ עּור ֶחׁשְ ֲעמּוסֹות, ִאחּור ְלׁשִ

ּנּוי) רֹוֶצה ׁשִ

ְקּדּוק. עּור ּדִ ה ּגֹוָרִלית ָהָיה ׁשִ ִגיׁשָ ַאֲחֵרי אֹוָתּה ּפְ עּור ׁשֶ ִ ַהּשׁ

ִעים  ַהּנָ ָוִאים  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ְקּדּוק ִעם  ּדִ עּור  ׁשִ ּבְ ִעְנָיִנים'  'ּבָ ֲאִני לֹא  ַעם  ּפַ ַאף 

ב  ִמיד ַוֲאִני חֹוׁשֵ עּור ָהִייִתי 'ְמעֹוֵפף' יֹוֵתר ִמּתָ אֹותֹו ׁשִ ִחים, ֲאָבל ּבְ ְוַהּנָ

י ֶהְגיֹוִני. ה ּדֵ ּזֶ ׁשֶ

י,  ְרּתִ ִהּכַ לֹא  עֹוָלם  ּמֵ ׁשֶ ֶיֶלד  לֹוֵמד  י  ּלִ ׁשֶ ה  ּתָ ּכִ ּבַ ׁשֶ ִלי  ֵרר  ִהְתּבָ ְתאֹם  ּפִ

ׁש ַהּכֹל! י, ְויֹוֵדַע ָעָלי ַמּמָ ּלִ אֹום ׁשֶ מֹו ַהּתְ ְרֶאה ּכְ ּנִ ׁשֶ

רֹאׁש: ֵאלֹות ִהְתרֹוְצצּו ִלי ּבָ בֹות ּוׁשְ ֲהמֹון ַמֲחׁשָ

ה ַהּזֹו? ּתָ ּכִ ה ְזַמן יֹוָנָתן לֹוֵמד ּבַ ּמָ ּכַ

יִרים אֹותֹו? ַהִאם עֹוד ְיָלִדים ַמּכִ

ָרִטים? ה ּפְ ְך ַהְרּבֵ ל־ּכָ ִין הּוא יֹוֵדַע ָעַלי ּכָ ִמּנַ
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ֱאֶמת ֶאת  ִהְטִריָדה אֹוִתי - ִאם הּוא יֹוֵדַע ָעַלי ּבֶ ִרית ׁשֶ ֵאָלה ָהִעּקָ ְ ְוַהּשׁ

י? ּלִ ַהּכֹל, ַמּדּוַע הּוא רֹוֶצה ִלְהיֹות ָחֵבר ׁשֶ

ָחִקים, אֹוְרָנה ַהְמַאְבֶחֶנת ָאְמָרה  ִמׂשְ רּוַע ּבְ ם ְוִדיְסֶלְקִטי, ֲאִני ּגָ ָ ֲאִני ְמֻגּשׁ

י? ר ִאּתִ הּו ִיְרֶצה ְלִהְתַחּבֵ יׁשֶ ּמִ ה ׁשֶ ה, ָלּמָ ּתָ ִריְך ְלהֹוִריד אֹוִתי ּכִ ּצָ ׁשֶ

עּור,  ִ ַהּשׁ יַע סֹוף  ִהּגִ ה  ְוִהּנֵ ִמיֵני ְמחֹוזֹות  ְלָכל  בֹות ָסֲחפּו אֹוִתי  ֲחׁשָ ַהּמַ

יַע  ְלַהּגִ ֵדי  ּכְ ה  ּתָ ַהּכִ ַתח  ּפֶ ְלֵעֶבר  י  ְקּתִ ִזּנַ  - ַמע  ִנׁשְ ְלצּול  ַהּצִ ׁשֶ ֶרַגע  ּבָ

ֵגׁש. י ִעם יֹוָנָתן ְלִהּפָ ם ָקַבְעּתִ ָ ּשׁ קֹום ׁשֶ ַלּמָ

קֹול ָמדּוד:  ַאל אֹוִתי ּבְ ִליק ְוׁשָ ַפס אֹוִתי ָהַרב ּגְ ָצאִתי ּתָ ּיָ ה ִלְפֵני ׁשֶ ִנּיָ ׁשְ

א  ְלַאּבָ ֶאְכּתֹב  ָמה  ז,  ְמֻרּכָ ְך  ל־ּכָ ּכָ ָהִייָת  לֹא  ָהַאֲחרֹון  עּור  ִ ּשׁ ּבַ ִוד,  "ּדָ

ְולֹא  ֵעיַני  י  ְלּתִ ּפַ ִהׁשְ ֵאַלי?"  ר  ֵ ִיְתַקּשׁ הּוא  ׁשֶ ּכְ לֹו  אַֹמר  ּוָמה  ֶתק?  ּפֶ ּבַ

ָעִניִתי.

ּזֹו  ׁשֶ ה  ְמַקּוֶ ֲאִני  ִלְפָעִמים,  ה קֹוִרים  ֵאּלֶ ּכָ ָבִרים  ֶנֱאַנח, "ּדְ "טֹוב", הּוא 

רֹון.  ְסּדְ ַלּמִ ָיָצאִתי  ַוֲאִני  ה  ּתָ ַהּכִ ֶאת  ָעַזב  הּוא  ָהַאֲחרֹוָנה".  ַעם  ַהּפַ

ם. ה ִלי ׁשָ ָבר ִחּכָ ְמָחִתי, יֹוָנָתן ּכְ ְלׂשִ

ְטנּו  ֵדר ְוִהּבַ ְבנּו ַעל ַהּגָ ֶזה ָהָיה יֹום ָנִעים ְוָחִמים. ָיַרְדנּו ַיַחד ֶלָחֵצר, ָיׁשַ

ַלֲעבֹר  רֹוֶצה  "ֲאִני  ֵעֶבר.  ְלָכל  ּוִמְתרֹוְצִצים  ָהָרִצים  ַהְיָלִדים  ַעל 

ה  ַהּזֶ ְלמּוד־ּתֹוָרה  ּתַ "ּבַ ִגּלּוי ֵלב,  ּבְ י לֹו  ָאַמְרּתִ ְלַתְלמּוד־ּתֹוָרה ַאֵחר", 

אֹוִתי  ף  ּתֵ ְלׁשַ מּוָכִנים  ְולֹא  לֹא טֹובֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ ָעַלי  ִבים  חֹוׁשְ ם  ּלָ ּכֻ

ְלַתְלמּוד־ּתֹוָרה  ְלַתְלמּוד־ּתֹוָרה ַאֵחר,  ַלֲעבֹר  ֲאִני רֹוֶצה  ָחִקים.  ׂשְ ּמִ ּבַ

ְיָלִדים  טֹובֹות,  יֹוֵתר  ִמּדֹות  ִעם  יִקים,  ַצּדִ יֹוֵתר  ְיָלִדים  ֵיׁש  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ

ֶזה לֹא ֻיְצָלח..." ֲאִני ּכָ ֶהם ַלְמרֹות ׁשֶ ּלָ ָחִקים ׁשֶ ׂשְ ּמִ פּו אֹוִתי ּבַ ּתְ ׁשַ ּיְ ׁשֶ

יַע  ִהּבִ ָלל לֹא  ּכְ ָעִתי הּוא  ְלַהְפּתָ ָבַרי, ֲאָבל  ּדְ ֵמִבין ֶאת  ּיֹוָנָתן  ׁשֶ ָרִאיִתי 

ַצֲעִרי. "ַלֲעבֹר ְלַתְלמּוד־ּתֹוָרה ַאֵחר לֹא ַיֲעזֹר  פּות ּבְ ּתְ ּתַ הּות אֹו ִהׁשְ ִהְזּדַ

ֱאֶמת  ֶהם ּבֶ ים ּבָ חֹון, "ֵיׁש ַרק ִמְקִרים ְמַעּטִ ִבּטָ ְכָלל", הֹוִדיַע ִלי ּבְ ְלָך ּבִ

ָך,  ּלְ ׁשֶ ְקֶרה  ַהּמִ לֹא  ֶזה  ֲאָבל  ַאֵחר.  ְלַתְלמּוד־ּתֹוָרה  ַלֲעבֹר  ְלֶיֶלד  טֹוב 

ִוד". ּדָ
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ף ָחָדׁש  ֲעזֹר ְלָך ִלְפּתַֹח ּדַ ַמה ַיּ

ׁש ּבֹו? ּמֵ ּתַ ה ִמׁשְ ַאּתָ ף ׁשֶ ים ֶאת ַהּדַ ִאם עֹוד לֹא ָלַמְדּתָ לֹא ְלַהְכּתִ
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ה  ְכֵנַע אֹותֹו: "ַאּתָ ְלׁשַ ֵדי  ּכְ י  ְוהֹוַסְפּתִ י  ַאְלּתִ ׁשָ יֹוֵדַע?"  ה  ַאּתָ "ֵמֵאיפֹה 

ְיָלִדים  ם  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַאֵחר,  ּתֹוָרה  ְלַתְלמּוד  ֶאֱעבֹר  ֲאִני  ִאם  ׁשֶ ֵמִבין  לֹא 

ף ָחָדׁש'?" יִקים, ֲאִני אּוַכל ִלְפּתַֹח 'ּדַ ֶנְחָמִדים ְוַצּדִ

יר  ה ֵהם ְיָלִדים ֶנְחָמִדים ּוְרִגיִלים", ִהְסּבִ ְלמּוד־ּתֹוָרה ַהּזֶ ּתַ "ַהְיָלִדים ּבַ

ֶנְחָמִדים  ְיָלִדים  ל  ׁשֶ ּתֹוָרה  ְלמּוד  'ּתַ ֶזה:  ּכָ ָבר  ּדָ "ֵאין  ְלָוה.  ׁשַ ּבְ יֹוָנָתן 

ֵיֶצר־ָהָרע,  ֵיׁש  ּתֹוָרה  ְלמּוֵדי  ַהּתַ ָכל  ּבְ ַהְיָלִדים  ְלָכל  ְלַבד'.  ּבִ יִקים  ְוַצּדִ

ּנֹות  ְלׁשַ ָצִריְך  לֹא  ֱאֶמת.  ּבֶ ָחׁשּוב  ֶמה  ֲהָבָנה  ְוחֶֹסר  ָרִעים,  ִלים  ְוֶהְרּגֵ

ה  קֹום ּבֹו ַאּתָ ּנֹות ֶאת ַהּמָ א ָצִריְך ְלׁשַ ה לֹוֵמד, ֶאּלָ קֹום ּבֹו ַאּתָ ֶאת ַהּמָ

ה". ׁשָ ִחיַנת ַהַהְרּגָ לֹוַמר, 'עֹוֵמד' ִמּבְ עֹוֵמד... ּכְ

ָחָדׁש  ף  ּדַ ִלְפּתַֹח  ְלָך  ֲעזֹר  ַיּ "ַמה  יְך:  ְוִהְמׁשִ יב  ַמְקׁשִ ֲאִני  ׁשֶ ָרָאה  הּוא 

ׁש ּבֹו? ִאם  ּמֵ ּתַ ה ִמׁשְ ַאּתָ ף ׁשֶ ים ֶאת ַהּדַ ִאם עֹוד לֹא ָלַמְדּתָ לֹא ְלַהְכּתִ

ף  ח ּדַ ְפּתַ ְהֶיה ָאז? ׁשּוב ּתִ ם אֹותֹו - ַמה ִיּ ף ָחָדׁש, ּוְתַלְכֵלְך ּגַ ח ּדַ ְפּתַ ּתִ

ח ְוהּוא ׁשּוב ִיְתַלְכֵלְך ְוׁשּוב---" ְפּתַ ָחָדׁש, ְוהּוא ׁשּוב ִיְתַלְכֵלְך ְוׁשּוב ּתִ

ב",  חֹוׁשֵ "ֲאִני  לֹו.  י  הֹוַדְעּתִ ן",  ּוֵ ִמְתּכַ ה  ַאּתָ ְלָמה  י  ֵהַבְנּתִ ֵסֶדר,  "ּבְ

ַמע  ִנׁשְ ָאז  ֲאָבל  לֹוַמר  לֹו  ׁש  ּיֵ ַמה  מַֹע  ִלׁשְ ָרִציִתי  ְמאֹד  יֹוָנָתן.  ָאַמר 

י  ְדֵרגֹות ְוִנְדַהְמּתִ נּו ַלּמַ ׁשְ ה. ִנּגַ ּתָ ְלצּול ְוָהָיה ָעֵלינּו ַלֲעלֹות ֲחָזָרה ַלּכִ ַהּצִ

ֵהם ּדֹוֲחִפים  ׁשֶ ֶהם ּכְ ם! ֲהמֹון ֲהמֹון ְיָלִדים ָעלּו ּבָ ָהְיָתה ׁשָ ִפיפּות ׁשֶ ֵמַהּצְ

ִרים ְו--- ְוצֹוֲחִקים ְוצֹוֲעִקים ְוָרִצים ְונֹוְפִלים ְוָקִמים ּוְמַדּבְ

רֹוֶצה  ַרק  ַמן  ַהּזְ ל  ּכָ ׁשֶ ֶזה,  ּכָ ֶיֶלד  ֲעַדִין  ָהִייִתי  ָיִמים  אֹוָתם  ּבְ ׁשֶ ְגַלל  ּבִ

ׁשּוט  ּפָ ָהִייִתי  ַהַהְפָסקֹות  רֹב  ּבְ ָחֵצר,  ּבֶ ה  ַהְרּבֵ יִתי  ּלִ ּבִ לֹא  א,  ְלִהְתַחּבֵ

ְלָכֶזה עֶֹמס  ָרִגיל  ָהִייִתי  ָלֵכן לֹא  ֵמַהַחּלֹון.  יט  ּוַמּבִ ה  ּתָ ּכִ ּבַ ְלַבד  עֹוֵמד 

ִליק,  ּגְ ָהַרב  ל  ׁשֶ עּור  ִ ַלּשׁ ְלַאֵחר  י  ַחְדּתִ ּפָ ְדֵרגֹות.  ּמַ ּבַ ְצִפיפּות  ּוְלָכזֹו 

אֹו  אֹוִתי  ִיְדַחף  אֹו  ָטעּות,  ּבְ ָעַלי,  ִיְדרְֹך  הּו  יׁשֶ ּמִ ׁשֶ ם  ּגַ י  ַחְדּתִ ּפָ ֲאָבל 

ֱאֶמת, ַאל  ּבֶ ִוד,  ּדָ ְכֵנַע אֹוִתי: "נּו  ְלׁשַ ה  ִנּסָ ְוָקא  ּדַ יֹוָנָתן  יל אֹוִתי...  ַיּפִ

ם  ּלָ מֹו ּכֻ ֲעֶלה ּכְ ָבר נֹוָרא לֹא ִיְקֶרה ְלָך ִאם ּתַ ֶזה! ׁשּום ּדָ ן ּכָ ׁשָ ְהֶיה ַחׁשְ ּתִ
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הּו ִיְדרְֹך ָעֶליָך ְוַגם  ם ִאם ִמיׁשֶ קּוף! ּגַ ה לֹא ׁשָ ַמְדֵרגֹות ֲעמּוסֹות! ַאּתָ ּבְ

י לֹו,  יל אֹוְתָך - לֹא ִיְקֶרה ְמאּוָמה..." ֲאָבל לֹא ֶהֱאַמְנּתִ הּו ַיּפִ ִאם ִמיׁשֶ

ָאר  ּנּו ַלֲחלּוִטין ְוָכל ׁשְ ְדֵרגֹות ִהְתּפַ ַהּמַ ין, ְוַרק ַאֲחֵרי ׁשֶ י ְלַהְמּתִ ְפּתִ ֶהְעּדַ

י. אּוָלם  ּלִ ׁשֶ ה  ּתָ ַלּכִ י ַמֵהר ַמֵהר  ַרְצּתִ ִכּתֹוֵתיֶהם -  ּבְ ָהיּו  ָבר  ּכְ ַהְיָלִדים 

ל  ׁשֶ ַמע קֹולֹו  ִנׁשְ ְפִנים  ּוִמּבִ ָהְיָתה ְסגּוָרה  ה  ּתָ ַהּכִ ֶלת  ּדֶ ְענּו -  ִהּגַ ׁשֶ ַעד 

ַמה  י  ָיַדְעּתִ ֵנס?" - לֹא  ִנּכָ ֵנס? לֹא  "ִנּכָ ִליק.  ּגְ ָהַרב  ּבֹון,  ְלֶחׁשְ ַהּמֹוֶרה 

ֲעׂשֹות! ּלַ

ֵנס", ָאַמר יֹוָנָתן. "ִנּכָ

ְך ַמְפִחיד  ל־ּכָ ִליק ִיְכַעס", הֹוֵדיִתי, "הּוא ּכָ ָהַרב ּגְ "ֲאָבל ֲאִני ְמַפֵחד ׁשֶ

הּוא ּכֹוֵעס..." ׁשֶ ּכְ

ְך  יֹון, "ַאַחר ּכָ ִהּגָ ּבֹון", ָאַמר יֹוָנָתן ּבְ עּור ֶחׁשְ ַדאי ְלַהְפִסיד ׁשִ "ֲאָבל לֹא ּכְ

ַער..." ִלים ֶאת ַהּפַ ה ְלַהׁשְ ָקׁשֶ

י  ִליק..." ָאַמְרּתִ ְך ָרגּוַע ְולֹא ְמַפֵחד ֵמָהַרב ּגְ ל־ּכָ ה ּכָ ה ַאּתָ "ֲאִני יֹוֵדַע ָלּמָ

ִחּסּור  ְלָך  ן  ְלַסּמֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ּיֹוָמן!  ּבַ ָרׁשּום  יָלא לֹא  ִמּמֵ ה  ַאּתָ י  "ּכִ לֹו, 

יִרים אֹוְתָך ְוִאם ֵהם  ִדים לֹא ַמּכִ י ַהְמַלּמְ ר ִלְצעֹק ָעֶליָך, ּכִ ְוַגם ִאי ֶאְפׁשָ

ה ֲאִני, ְוִיְצֲעקּו ָעַלי!" ּזֶ בּו ׁשֶ ִיְראּו אֹוְתָך ֵהם ַיְחׁשְ

לֹא  ֶאָחד  ַאף  ְמַעט  ּכִ "אֹוִתי  ֶעֶצב,  ּבְ ְקָצת  ְך,  ְוִחּיֵ יֹוָנָתן  ִהְנֵהן  "ָנכֹון", 

יר". ַמּכִ

ֵמַח  ְמִרירּות, "ָהִייִתי ׂשָ י ּבִ ים", ָאַמְרּתִ י ֲאָנׁשִ יִרים יֹוֵתר ִמּדַ "ְואֹוִתי ַמּכִ

יִרים אֹוִתי". ְמאֹד ִאם לֹא ָהיּו ַמּכִ

ַאל יֹוָנָתן. ה?" ׁשָ "ָלּמָ

יָחה  יְך ֶאת ַהּשִׂ י לֹו, ַמְמׁשִ ְרּתִ יִרים אֹוִתי טֹוב", ִהְסּבַ ם ַמּכִ ּלָ ּכֻ י ֵמרֹב ׁשֶ "ּכִ

ֶעֶצם ֲאִני  ּבְ ֵהם טֹוִעים, ׁשֶ ֵמַהַהְפָסָקה, "ֲאִני לֹא ָיכֹול ְלַהְראֹות ָלֶהם ׁשֶ

ה ֵמִבין? ֲאִני לֹא  ִבים. ַאּתָ ֵהם חֹוׁשְ ה ׁשֶּ הּו ַאֵחר, יֹוֵתר ֻמְצָלח ִמּמַ ִמיׁשֶ

בֹות!" ֲחׁשָ ּנֹות ָלֶהם ֶאת ַהּמַ ֶהם ּוְלׁשַ ּלָ ֵנס ָלרֹאׁש ׁשֶ ָיכֹול ְלִהּכָ
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ים  ֲאָנׁשִ ׁשֶ ה רֹוֶצה  ַאּתָ ִוד,  ּדָ ְרֶאה  ְוָאז ָאַמר: "ּתִ ָארְֹך  ֶרַגע  ַתק  ׁשָ יֹוָנָתן 

יָך, ָנכֹון?" ַלּפֶ ֶהם ּכְ ּלָ ַחס ׁשֶ ּנּו ֶאת ַהּיַ ְיׁשַ

ּזֹו ָהְיָתה ָהֱאֶמת. ִכיִתי ֵמרֹב ׁשֶ י, ְוִכְמַעט ּבָ "רֹוֶצה ְמאֹד!" ָאַמְרּתִ

ִרי" ָאַמר יֹוָנָתן. ה ֶאְפׁשָ ּזֶ ַדע ְלָך ׁשֶ "ּתֵ
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ב  יר ִלי ָמה ֲאִני רֹוֶצה ּוָמה ֲאִני חֹוׁשֵ (ּובֹו: יֹוָנָתן ַמְסּבִ

ה  ּתָ ֶלת ַהּכִ ְוֵאיְך ֶזה ּגֹוֵרם ַלֲאֵחִרים ְלִהְתַיֵחס ֵאַלי, ּדֶ
ן,  לֹויִמי ְמַסּנֵ עּוס, ׁשְ ֶתק ּכָ ִליק ׁשֹוֵלַח ּפֶ 'ה ּגְ ַחת, ֶרּבֶ ִנְפּתַ

מּוִליק לֹא ַמְבִחין) ַאַחר-ָצֳהַרִים ֶנְחָמד, ּוׁשְ

ֶאת  ַמְענּו  ׁשָ גּורֹות  ַהּסְ ָלתֹות  ַהּדְ ֵמֲאחֹוֵרי  ׁשֹוֵמם,  ָהָיה  רֹון  ְסּדְ ַהּמִ

ִדים, יֹוָנָתן ָהָיה ְרִציִני ְמֹאד. ה'ס ְמַלּמְ ָהֶרּבֶ

ְפִסיקּו ְלַכּנֹות אֹוְתָך  ּיַ ְפִסיקּו ִלְצחֹק ָעֶליָך", ָאַמר, "ְוׁשֶ ּיַ ה רֹוֶצה ׁשֶ "ַאּתָ

ה  ַאּתָ ָחִקים, ְוַלְחׁשֹב ׁשֶ ׂשְ ּמִ ף אֹוְתָך ּבַ ּתֵ מֹות, ּוְלַרֵחם ָעֶליָך, ְולֹא ְלׁשַ ׁשֵ ּבְ

ר ָעֶליָך ָלׁשֹון ָהָרע..." ה מּוָזר ּוְלַדּבֵ ַאּתָ ַמן ַמְפִסיד, ְוַלְחׁשֹב ׁשֶ ל ַהּזְ ּכָ

י ָהיּו ְרֻטּבֹות. ּלִ ִנים ׁשֶ י. ַהּפָ ִהְנַהְנּתִ

לֹא  ֶזה   - ה  ּנֶ ּתַ ׁשְ ּתִ ה  ַאּתָ ִאם  ם  ּגַ "ׁשֶ יֹוָנָתן,  יְך  ִהְמׁשִ ב",  חֹוׁשֵ ה  "ְוַאּתָ

ְהֶיה ָזֵקן ָזֵקן  ּתִ יכּו ַלְחׁשֹב ָעֶליָך ֶאת ֶזה ְלָתִמיד. ַעד ׁשֶ ַיֲעזֹר, ְוֵהם ַיְמׁשִ

הּוא צֹוֵדק ְלַגְמֵרי  ה ִלְתגּוָבה, הּוא ָיַדע ׁשֶ ֵבית ָאבֹות..." הּוא לֹא ִחּכָ ּבְ

ׁש ָטעּות.  ַמּמָ זֹו  ִוד,  ּדָ זֹו ָטעּות,  ב. "ֲאָבל  ֲאִני חֹוׁשֵ ׁשֶּ ִדּיּוק ַמה  ּבְ ְוֶזה 

ה,  ַאּתָ ׁשֶ ן  ּוֵ ִמְתּכַ ֲאִני  ָעֶליָך.  ֶבת  חֹוׁשֶ ִביָבה  ַהּסְ ׁשֶּ ְלַמה  ַאֲחַראי  ה  ַאּתָ

ה ֶאת  ּנֶ ה ְמׁשַ ְחׁשֹב ָעֶליָך. ִאם ַאּתָ ָך, אֹוֵמר ָלֶהם ַמה ּלַ ּלְ ִהְתַנֲהגּות ׁשֶ ּבַ
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ְחׁשֹב ָעֶליָך ָך, אֹוֵמר ָלֶהם ַמה ּלַ ּלְ ִהְתַנֲהגּות ׁשֶ ה ּבַ ַאּתָ



  ֶהָחבֵר ֲהכִי טֹוב ֶׁשּלִי  

30

ה אֹוֵמר ָלֶהם ַלְחׁשֹב  ַאּתָ ם ֶאת ַמה ׁשֶּ ה ּגַ ּנֶ ה ְמׁשַ ָך - ַאּתָ ּלְ ַהִהְתַנֲהגּות ׁשֶ

ָעֶליָך".

י  ֲאִני אֹוֵמר", הֹוַדְעּתִ ה ׁשֶּ ת ִמּמַ ה לֹא ִאְכּפַ ּתָ ּכִ "ְלַאף ֶאָחד ֵמַהְיָלִדים ּבַ

ֲאִמין  יד ָלֶהם ַלְחׁשֹב. ּתַ ֲאִני ַאּגִ ֶ בּו ַמה ׁשּ ַעם לֹא ַיְחׁשְ ְליֹוָנָתן, "ֵהם ַאף ּפַ

ִלי..."

ִלי  ֲאִמין  "ּתַ ַע,  ַמְטּבֵ אֹוָתּה  ּבְ ִלי  יב  ֵהׁשִ הּוא  ּלֹא!"  ׁשֶ ִלי  ֲאִמין  "ּתַ

ַעְצְמָך,  ַעל  ב  חֹוׁשֵ ה  ַאּתָ ׁשֶּ ַמה  לֹוַמר,  ּכְ ַעְצְמָך,  ּבְ ָך  ּלְ ׁשֶ ָהֱאמּוָנה  ׁשֶ

ַהֶחְבָרה  ָעה ֲעצּוָמה ַעל ַהּצּוָרה ׁשֶ ּפָ יָעה ַהׁשְ ּפִ קֹוַבַעת ָהמֹון ָהמֹון, ּוַמׁשְ

ה ַמֲאִמין  ַאּתָ ׁשֶ ִמי  ֶזה  ה  ַאּתָ ט:  ּפָ ׁשְ ַהּמִ אֹוֵמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָעֶליָך.  ֶלת  ּכֶ ִמְסּתַ

ה". ַאּתָ ׁשֶ

יֹוָנָתן,  ל  ׁשֶ ָבָריו  ּדְ י ַעל  ָחַזְרּתִ ה",  ַאּתָ ׁשֶ ַמֲאִמין  ה  ַאּתָ ׁשֶ ִמי  ֶזה  ה  "ַאּתָ

ט מּוָזר..." ּפָ "ֵאיֶזה ִמׁשְ

ַעְצמֹו  ּבְ ַמֲאִמין  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ אֹוֵמר  "הּוא  יֹוָנָתן,  ָאַמר  ְוָחָכם",  "מּוָזר 

נֹוְתנֹות לֹו  לּו  ַהּלָ בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ְיכֶֹלת -  ַעל  ּבַ הּוא  ׁשֶ ב ַעל ַעְצמֹו  ְוחֹוׁשֵ

ַמֲעִריִכים  ם  ְוֻכּלָ  - ְיכֶֹלת  ְלַבַעל  ֱאֶמת  ּבֶ אֹותֹו  ְוהֹוְפכֹות  ֶנֶפׁש  ּכֹחֹות 

לֹא  ְסָתם  הּוא  ׁשֶ ב  ְוחֹוׁשֵ ַעְצמֹו,  ּבְ ַמֲאִמין  לֹא  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  אֹותֹו, 

ֱאֶמת ְללֹא  לּו ַמֲחִליׁשֹות אֹותֹו ְוהֹוְפכֹות אֹותֹו ּבֶ בֹות ַהּלָ ֲחׁשָ ֻיְצָלח - ַהּמַ

ֻיְצָלח, ְוָאז ֲעלּוִלים ְלַזְלֵזל ּבֹו".

ּיֹוָנָתן ָאַמר. ָבִרים ׁשֶ י ַעל ַהּדְ ְבּתִ י, ָחׁשַ ַתְקּתִ ׁשָ

ָבִרים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ יְך, "ֵיׁש עֹוד  ִהְמׁשִ ִחיד", הּוא  ַהּיָ ָבר  ַהּדָ ֶזה לֹא  ּמּוָבן,  "ּכַ

ֶלת ֶאת ָהָאָדם.  ּוְמַקּבֶ ֶלת  ּכֶ ּה ַהֶחְבָרה ִמְסּתַ ּבָ ַהּצּוָרה  יִעים ַעל  ּפִ ׁשְ ּמַ ׁשֶ

ַהֶחְבָרה  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִלְנהֹג  ָצִריְך  ִפיֶהם  ּלְ ׁשֶ ָלִלים  ּכְ ה  ּמָ ּכַ עֹוד  ֵיׁש  לֹוַמר:  ּכְ

ַלְחׁשֹב  ָצִריְך  ה  ַאּתָ ָהִראׁשֹון.  ָלל  ַהּכְ ֶזה  ֲאָבל  ַהֲעָרָכה,  ּבְ ָעֶליָך  יט  ּבִ ּתַ

ְוֶלֱאהֹב  ַעְצְמָך  ֶאת  ְלַהֲעִריְך  ָצִריְך  ה  ַאּתָ טֹוִבים,  ָבִרים  ּדְ ַעְצְמָך  ַעל 

ֵאין  יָון ׁשֶ ר ּכֵ ָבר לֹא ִיְתַאְפׁשֵ 'ֶאְצִלי ַהּדָ ֶאת ַעְצְמָך". ָרִציִתי לֹוַמר לֹו ׁשֶ
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ֻמְצָלח  ָבר  ּדָ ׁשּום  י  ִבּ ֵאין  ַלֲעׂשֹות?  ר  ֶאְפׁשָ ָמה  נּו,  ַמֲעָלה.  ׁשּום  ִלי 

ה  ֵאּלֶ ּכָ ים  ּיִ ׁשִ ִטּפְ י - ֵהם  ּבִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהּטֹוִבים  ָבִרים  ַהּדְ ְלַהֲעִריְך!  ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ים  ֲעָנִקִיּ ׁש  ַמּמָ ֵהם  י  ּבִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהָרִעים  ָבִרים  ְוַהּדְ ְכָלל,  ּבִ ִבים  ֶנְחׁשָ ְולֹא 

מֹוִני -  י, ָאז ֶיֶלד ּכָ ׁש ּבִ ּיֵ ָבִרים ַהּטֹוִבים ׁשֶ ים ְלַגְמֵרי ַעל ְקָצת ַהּדְ ּוְמַכּסִ

יר לֹו ֶאת  ְלַהְסּבִ י  ּפִ י ֶאת  ַתְחּתִ ּפָ ׁשֶ ֶרַגע  ּבָ ר ְלַהֲעִריְך...' ֲאָבל  ִאי ֶאְפׁשָ

ָעֶליָה  ֶלת  ַהּדֶ ְלֵעֶבר  ְקֵרִבים  ִליק  ּגְ ָהַרב  ל  ׁשֶ ְצָעָדיו  י ֶאת  ַמְעּתִ ׁשָ ֶזה - 

ל־ ּכָ ַמֵהר  ָעַבר  ַמן  ַהּזְ ׁשֶ ֵלב  י  ְמּתִ ׂשַ ֵאיְך לֹא  ִלי!  ַוֲאבֹוי  י. אֹוי  ַעְנּתִ ִנׁשְ

ׁש ֲאִני... ִאם  ְלצּול! אּוף, ֵאיֶזה ִטּפֵ ַמע ַהּצִ ָ ִיּשׁ ִנּיֹות  י ׁשְ ּתֵ ְך?! עֹוד ׁשְ ּכָ

אִתי  ה לֹא ִהְתַחּבֵ י ּפֹה? ָלּמָ ַאְרּתִ ה ִנׁשְ עּור – ָלּמָ ִ י ַלּשׁ ִנְכַנְסּתִ ָבר לֹא  ּכְ

ֲעׂשֹות! י ַמה ּלַ ֵאר? לֹא ָיַדְעּתִ ָ ו? ִלְברַֹח? ְלִהּשׁ ָחֵצר? אֹוי ַוי! ָמה ַעְכׁשָ ּבֶ

ית  ְזַמּנִ ּובֹו  ְלצּול  ַהּצִ ַמע  ִנׁשְ ט,  ּוִמְתַחּבֵ ֶמַלח  ְנִציב  ּכִ עֹוֵמד  עֹוִדי  ּבְ

ָהְפכּו  אֹוִתי  ָרָאה  ּוְכׁשֶ ם,  ׁשָ ָעַמד  ִליק  ּגְ 'ה  ֶרּבֶ ָחה.  ִנְפּתְ ה  ּתָ ַהּכִ ֶלת  ּדֶ

ִקים  ְתַחּמְ ּמִ ׁשֶ ָלִדים  ּיְ ׁשֶ י,  ָיַדְעּתִ ְמאֹד.  ְמבָֹהל  ָהִייִתי  ִלְכעּוסֹות.  ָניו  ּפָ

ֻחְמָרה. ים ּבְ עּוָריו ֶנֱעָנׁשִ ִ ִמּשׁ

י,  ּבִ לּו  ּכְ ִהְסּתַ ַהחֹוְדרֹות  ֵעיָניו  ִוד?"  ּדָ עּור,  ִ ַהּשׁ ְזַמן  ּבִ ָהִייָת  "ֵאיפֹה 

ִלְברַֹח  ָהָיה לֹו אֶֹמץ  ׁשֶ "ֶיֶלד  ר.  ְלַדּבֵ ָיכֹול  ֵאיִני  ׁשֶ י  ּתִ ַחׁשְ ֲחָרָדה  ּוֵמרֹב 

אֹותֹו ְזַמן", הּוא  יו ּבְ עּור ָצִריְך ֶלֱאזֹר אֶֹמץ ַלֲענֹות ֶמה ָהיּו ַמֲעׂשָ ִ ֵמַהּשׁ

ה ְיָלִדים ַסְקָרִנים. ֲאִני ׂשֹוֵנא  ּמָ צּו ּכַ קֹול ָרם ְמאֹד ּוְסִביֵבנּו ִהְתַקּבְ ר ּבְ ּבֵ ּדִ

ַסְקָרנּות! ִלים ָעַלי ּבְ ּכְ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ

ֲאִני  ַרק  ׁשֶ ְך  ּכָ תּוָחה,  ַהּפְ ה  ּתָ ַהּכִ ְלֶדֶלת  יר  ַהּקִ ין  ּבֵ א  ִהְתַחּבֵ יֹוָנָתן 

ט  ַמּבָ י  ְרּתִ ֵהיׁשַ אֶֹמץ.  י  ּבִ ָנַסְך  ְוֶזה  ֵאַלי  ְך  ִחּיֵ הּוא  אֹותֹו,  ָרִאיִתי 

ְרנּו,  ּבַ ּדִ ָחֵבר,  י  ּתִ ַגׁשְ ּפָ ֲאִני...  ֲאִני...  ל.  ִמְתַנּצֵ י: "ֲאִני  ְבּתִ ְוֵהׁשַ ד  ַלְמַלּמֵ

ׁשּוב". ִיְקֶרה  לֹא  ה  ּזֶ ׁשֶ ל  ּדֵ ּתַ ֶאׁשְ עֹוֵבר.  ַמן  ַהּזְ ׁשֶ ֵלב  י  ְמּתִ ׂשַ ְולֹא 

ן. ְיׁשָ תֹור ּבַ ירּו אֹוִתי ּבְ עּו. ֵהם ִהּכִ ַהְיָלִדים ֻהְפְתּ

ֲחכּו.  ֵני ְיָלִדים ּגִ ֶקט, ׁשְ ׁשֶ לֹויִמי ּבְ ן ׁשְ ׁש ְלָך ֲחֵבִרים", ִסּנֵ ּיֵ י ׁשֶ ''לֹא ָיַדְעּתִ

ִלְכּתֹב  ִלי, "ָעַלי  ף!" הֹוָרה  ּדַ ִלי  ִביא  ַמע אֹוָתם. "ּתָ ׁשָ ִליק לֹא  ּגְ 'ה  ֶרּבֶ

עּור". ִ ְרּתָ ֵמַהּשׁ ְעּדַ ּנֶ ְלָאִביָך ׁשֶ
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רֹות,  ְחּבָ ף ִמּסֹוף ַאַחת ַהּמַ י ּדַ ּתִ י ְלַיְלקּוִטי ְוָתַלׁשְ ּתִ ׁשְ ה, ִנּגַ ּתָ י ַלּכִ ִנְכַנְסּתִ

ֹחר: לֹוְרד ׁשָ ם ּבְ ַתב ׁשָ ִליק, ְוהּוא ּכָ י אֹותֹו ָלַרב ּגְ ּתִ ׁשְ ִהּגַ

ַלהֹוִרים ֶׁשל ָּדִוד.
ְּבַצַער ַרב ָעַלי ְלַיֵּדַע ֶאְתֶכם ֶׁשִּבנְֶכם 

עּור ֶחְׁשּבֹון. ִהְתַחֵּמק ִמּׁשִ

ף ְוָהַלְך ַלֲחַדר ַהּמֹוִרים. יׁש ִלי ֶאת ַהּדַ הּוא ָחַתם, ִהּגִ

ׂש ֶאת יֹוָנָתן ֲאָבל לֹא ָמָצאִתי אֹותֹו ׁשּוב  רֹון ְלַחּפֵ ְסּדְ ָיָצאִתי ׁשּוב ַלּמִ

אֹותֹו יֹום. ּבְ

ִליק, הּוא ֶנֱאַנח, ַאַחר  ַתב ָהַרב ּגְ ּכָ ֶתק ׁשֶ א ָרָאה ֶאת ַהּפֶ ַאּבָ ׁשֶ ֳהַרִים, ּכְ ּצָ ּבַ

טּוַח  ּבָ ַוֲאִני  ִוד,  ּדָ אֹוְתָך,  אֹוֵהב  "ֲאִני  ְוָאַמר:  ֵתף  ַהּכָ ֶאת  ִלי  ף  ִלּטֵ ְך  ּכָ

ר,  ְלֶהְסּבֵ ה  ִחּכָ עּור". הּוא לֹא  ִ ַלּשׁ ֵנס  ְלִהּכָ ה טֹוָבה לֹא  ִסּבָ ְלָך  ָהְיָתה  ׁשֶ

ֲהָקָלה. לֹא  א אֹוִתי  ִמּלֵ ֶזה  ּום־ָמה  ּוִמּשׁ יֹוָנָתן,  י לֹו ַעל  ְרּתִ ִסּפַ ָאז לֹא 

ר ַעל יֹוָנָתן ְלַאף ֶאָחד. ָרִציִתי ְלַסּפֵ

ּלֹו,  ׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ מּוִליק ַלֲחנּות  א ָלַקח אֹוִתי ְוֶאת ׁשְ ְך ַהּיֹום ַאּבָ ֶהְמׁשֵ ּבְ

ְוָסָלט  יִצּיֹות  ּפִ ְלָהִכין  א  ְלִאּמָ י  ָעַזְרּתִ ָחַזְרנּו  ׁשֶ ּכְ ֶנְחָמד.  ׁש  ַמּמָ ָלנּו  ָהָיה 

ַאֲחֵרי  יָזה.  ְוַעּלִ ְוִצְבעֹוִנית  ְטִעיָמה  ָהְיָתה  ָהֲארּוָחה  ֶעֶרב,  ַלֲארּוַחת 

ָהִייִתי  ֲאִני אֹוֵהב ֵמָאז ׁשֶ ֵני ְסָפִרים ׁשֶ ה ִעם ׁשְ ּטָ י ַלּמִ ְקַלַחת ִנְכַנְסּתִ ַהּמִ

י ֲעַדִין אֹוֵהב  ּלִ יל ׁשֶ ּגִ ֶלד ּבַ ּיֶ ה נֹוָרא מּוָזר ׁשֶ ּזֶ מּוִליק אֹוֵמר ׁשֶ ְקַטְנַטן. ׁשְ

ִלְראֹות  ִלי  יף  ּכֵ ׁשּוט  ּפָ ׁשֶ ֵמִבין  לֹא  הּוא  ָנַתִים,  ׁשְ ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ִסְפרֹוִנים 

ּסֹות  ל ְלִהְתּכַ ּדֵ ּתַ ִמיד ִמׁשְ ה... ָלֵכן ֲאִני ּתָ ּיּוִרים ַהֲחמּוִדים ָהֵאּלֶ ֶאת ַהּצִ

ֱאֶמת  הּוא לֹא ַיְבִחין... הּוא ּבֶ ם אֹוָתם, ׁשֶ יר ּגַ ִמיָכה, ּוְלַהְסּתִ ׂשְּ ֵהיֵטב ּבַ
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ְוִלְקרֹא ֶאת  תּוִקים  ַהּמְ ּיּוִרים  ּצִ ּבַ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ֶנֱהֵניִתי  ַוֲאִני  ם ֵלב,  ׂשָ לֹא 

ִרים. ּכָ ִעים ְוַהּמֻ ְעׁשְ ַהֲחרּוִזים ַהְמׁשַ

ְך ִנְגַמר לֹו אֹותֹו יֹום. ּכָ
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ה,  ָעִרים ְסגּוִרים, יֹוָנָתן לֹא ְמֻרּצֶ (ּובֹו: ּבֶֹקר ָזִריז, ׁשְ

ּיֹות  ּקִ ְגָמה ַעל ׂשַ ים, ּדֻ ַח, יֹוָנָתן ַמֲאׁשִ ּמֵ ֶתק ְמׁשַ ּפֶ
ִריְך  ּצָ מּוִליק ְואֹוֵמר ׁשֶ ים ִעם ׁשְ ה, יֹוָנָתן ַמְסּכִ ְמּבָ ּבַ

ָהב") ִביל ַהּזָ ִלְמצֹא ֶאת "ׁשְ

י  ְנּתִ י ְוִהְתַאְרּגַ ּתִ ׁשְ ָלל, ִהְתַלּבַ י ּכְ ְבּתִ ֳחָרת לֹא ִהְתַעּכַ בֶֹקר ַהּמָ י ּבְ ְמּתִ ּקַ ׁשֶ ּכְ

ָבר  ּכְ ּה,  ּלָ ׁשֶ ֹוקֹו  ַהּשׁ ַעל  ְלָבֵרְך  ְמָרה  ּגָ ָרִכי  ּבְ ׁשֶ ִלְפֵני  ְועֹוד  ְמִהירּות,  ּבִ

ָעָבר,  ּבֶ ַעם  ֶזה ָקָרה ֵאי־ּפַ ּכָ ָבר  ּדָ ׁשֶ ִלי  ִנְרֶאה  ָהִייִתי מּוָכן ִליִציָאה. לֹא 

ּדֹוָדה  ׁשֶ ּכְ ַעם  ּפַ ֲאִפּלּו  ִית.  ּבַ ּבַ ְוחֹוְלָמִני  י  ִאּטִ ֲהִכי  ֶלד  ַהּיֶ ָהִייִתי  ִמיד  ּתָ

ִהְצִחיק אֹוִתי  ּלֹא  (ׁשֶ ְצחֹוק  ּבִ ת ִהיא ָאְמָרה  ּבָ ׁשַ ּבְ ֶאְצֵלנּו  ִהְתָאְרָחה  ה  ַמְלּכָ

ה  ּיָ ּפִ ַהּצִ ֲאָבל  ִוד".  "ּדָ ַרק  ְולֹא  ב"  ַהּצָ ִוד  "ּדָ ִלי  ִלְקרֹא  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ְכָלל)  ּבִ

מֹו  ׁש ִלי ָחֵבר, ִהְמִריצּו אֹוִתי ְלִהְתַנֵהג ּכְ ּיֵ ִלְפּגֹׁש ֶאת יֹוָנָתן ְוַהְיִדיָעה ׁשֶ

מֹו ָצב... ְצִבי, לֹא ּכְ

ֲחקּו  ּשִׂ ׁשֶ ְיָלִדים  ה  ּמָ ּכַ ָהיּו  ה  ּתָ ּכִ ּבַ ם.  ֻמְקּדָ י  ּדֵ ּתֹוָרה  ְלמּוד  ַלּתַ י  ְעּתִ ִהּגַ

ְעֵמם ְמֹאד,  ם. ָהָיה ִלי ְמׁשַ ָחֵמׁש ֲאָבִנים. ְלַאְכָזָבִתי, יֹוָנָתן לֹא ָהָיה ׁשָ

ְיָלִדים  ָמְנָתה ַרק  ֲחִקים  ַהְמׂשַ ּוְמַעְנֵין. ֲחבּוַרת  ַרֲעָנן  ִנְרָאה  ָחק  ׂשְ ְוַהּמִ

ֲעִליָבִנים. ֶזה ָנַתן ִלי ְקָצת  ֲחָצִנים ַהּמַ ַ ְחָמד ַיֲחִסית, לֹא ֵמַהּשׁ ֵמַהּסּוג ַהּנֶ
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"ַאְנ...  ׁש:  ֲחׁשָ ּבַ י  ַאְלּתִ ְוׁשָ ֲאֵליֶהם  י  ּתִ ׁשְ ִנּגַ ים  ַהְסָסִנּיִ ּוִבְצָעִדים  אֶֹמץ 

ר ְל... ְל... ְלִהְצ... ְלִהְצ... ְצָטֵרף?" ר ֶאְפ... ֶאְפׁשָ ֲאִני... ֶאְפׁשָ

רּוְך. ָעִרים ְסגּוִרים!" הֹוִדיַע ּבָ "לֹא! ׁשְ

ה ְיָלִדים", ָאַמר ִמיָכֵאל. י ַהְרּבֵ ָבר ִמּדַ "ֲאַנְחנּו ּכְ

ַרֲחָמנּות. יְמ'ֶקה ּבְ ם!" ִמְלֵמל ַחּיִ ן... ֵאיְך הּוא ְמַגְמּגֵ "ִמְסּכֵ

יר ְמַנֵחם. ִפים..." ִהְסּבִ ּתְ ּלֹא ְמׁשַ ָבר ִמּקֶֹדם ֶהְחַלְטנּו ׁשֶ "ּכְ

ם ֶזה ְמַעְנֵין..." לֹום, "ּגַ יַע ׁשָ ד", ִהּצִ ל ֵמַהּצַ ּכֵ ה ָיכֹול ְלִהְסּתַ "ַאּתָ

יְך  ְוִהְמׁשִ ִהְתָחֵרט,  ּסֹוף  ּבַ ֲאָבל  הּו,  ֶ ַמּשׁ יד  ְלַהּגִ ְמָחה רֹוֶצה  ּשִׂ ׁשֶ ָרִאיִתי 

י ְלַחּכֹות  ְגרֹוִני ְוָהַלְכּתִ ָעַמד ּבִ ה ׁשֶ ׁשֶ י ֶאת ַהּגּוׁש ַהּקָ ַלְעּתִ ם. ּבָ ֵחק ִאּתָ ְלׂשַ

ְלמּוד ּתֹוָרה. ַער ַהּתַ ְליֹוָנָתן ְלַיד ׁשַ

ּתֹות  ִמּכִ ְוַגם  י  ּלִ ׁשֶ ה  ּתָ ֵמַהּכִ ם  ּגַ ּתֹוָרה,  ְלמּוד  ַלּתַ ִנְכְנסּו  ְיָלִדים  ה  ַהְרּבֵ

ֲאֵחרֹות, ֲאָבל יֹוָנָתן ִהְתַמְהַמּה.

ְלֵעֶבר  ָהְרחֹוב  ֵצה  ִמּקְ ָרץ  אֹותֹו  ָרִאיִתי  ְלצּול,  ַהּצִ ִלְפֵני  ּקֹות  ּדַ י  ּתֵ ׁשְ

ּלֹו ָהיּו ֲאֻדּמֹות  ִנים ׁשֶ י ְוַהּפָ ּלִ ְלקּוט ׁשֶ ּלֹו ָהָיה ֵזֶהה ַלּיַ ְלקּוט ׁשֶ ַער. ַהּיַ ַ ַהּשׁ

ֲאִני ָרץ ַמֵהר. ׁשֶ י ֲאֻדּמֹות ּכְ ּלִ ִנים ׁשֶ ַהּפָ מֹו ׁשֶ ִדּיּוק ּכְ ּבְ

ַאל. ם?" ׁשָ ּלָ ה ִעם ּכֻ ּתָ ּכִ ה לֹא ּבַ ה ַאּתָ ף. "ָלּמָ יַע ֵאַלי ִמְתַנּשֵׂ הּוא ִהּגִ

ד,  ל ֵמַהּצַ ּכֵ ם ָחֵמׁש ֲאָבִנים ְוָאְמרּו ִלי ְלִהְסּתַ ֵחק ִאּתָ ֲאׂשַ "ֵהם לֹא ָרצּו ׁשֶ

ה..." ִויֶצִרים ָהֵאּלֶ ְ ַהּשׁ

ַהְפָסָקה ַאֲחֵרי  ִוד", הּוא ָאַמר, "ּבַ ה. "ּדָ ט לֹא ְמֻרּצֶ ַמּבָ י ּבְ יט ּבִ יֹוָנָתן ִהּבִ

ר". עּור ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַדּבֵ ִ ַהּשׁ

י  ָיַדְעּתִ ֶנְעַלם.  יֹוָנָתן  ְכַנְסנּו ְלתֹוָכּה,  ּנִ ׁשֶ ּכְ ְלַאֵחר.  ֵדי לֹא  ּכְ ה  ּתָ ַלּכִ ַרְצנּו 

ה ִיְקֶרה. ּזֶ ׁשֶ

ָנה. עּור ִמׁשְ ָעַתִים ׁשִ ְך ָלַמְדנּו ׁשְ ְלנּו, ְוַאַחר ּכָ ּלַ יַע, ִהְתּפַ ֶטְרן ִהּגִ ָהַרב ׁשְ
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ח ַלהֹוִרים  ֶטְרן ְיַדּוַ ָהַרב ׁשְ ֵדי ׁשֶ ן, ּכְ יב ּוְלִהְתַנֵהג ְמֻצּיָ י ְלַהְקׁשִ ְצּתִ ִהְתַאּמַ

ִלי  ְוָכַתב  ִלי,  ָקָרא  עּור הּוא  ִ ַהּשׁ סֹוף  ּבְ י.  ְוִהְצַלְחּתִ ִחּיּוִבי,  ּוּוַח  ּדִ י  ּלִ ׁשֶ

ֶתק:  ּפֶ

ַאְׁשֵריֶכם ֶׁשֵּיׁש ָלֶכם ֵּבן ְּכמֹו ָּדוִד

ְקְראּו זֹאת. ּיִ ׁשֶ ה ֵיָהנּו הֹוַרי ּכְ ּמָ ֶנֱהֵניִתי ַלְחׁשֹב ּכַ

ָחֵצר. ַהְפָסָקה, יֹוָנָתן ַוֲאִני ָיָצאנּו ֶלֱאכֹל ּבֶ ּבַ

ּבֶֹקר. א ָנְתָנה ִלי ּבַ ִאּמָ ִריְך ׁשֶ הּוא ֵהִביא ִאּתֹו ָהָיה ֵזֶהה ַלּכָ ִריְך ׁשֶ ַהּכָ

ר?" ַדּבֵ ּנְ י, "ַעל ָמה ָרִציָת ׁשֶ ַאְלּתִ "יֹוָנָתן", ׁשָ

ב  ַחּיָ ה  ַאּתָ ָכה,  ּכָ יְך  ְלַהְמׁשִ ר  ֶאְפׁשָ "ִאי  ְרִציִני,  ָהָיה  קֹולֹו  ְרֶאה",  "ּתִ

ב". ּצָ ּנֹות ֶאת ַהּמַ ְלׁשַ

י  ָיַדְעּתִ י  ּלִ ׁשֶ ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ַלְמרֹות  י,  ַאְלּתִ ׁשָ ר?"  ְמַדּבֵ ה  ַאּתָ ב  ַמּצָ ֵאיֶזה  "ַעל 

ן... ּוֵ ִדּיּוק ְלָמה הּוא ִמְתּכַ ּבְ

ַאֲחֵרי  ֶזה  ַעל  ְרנּו  ּבַ ּדִ ָבר  "ּכְ ָעָנה,  ִוד",  ּדָ ָך,  ּלְ ׁשֶ ַהֶחְבָרִתי  ב  ּצָ ַהּמַ "ַעל 

ְכָלל". ה לֹא ַמֲעִריִכים אֹוְתָך ּבִ ּתָ ּכִ ּבֹון. ַהְיָלִדים ּבַ עּור ֶחׁשְ ִאַחְרנּו ְלׁשִ ׁשֶ

י אֹותֹו. יְסֶלְקִטי", ָקַטְעּתִ ָהִייִתי ּדִ ְגַלל ׁשֶ "ֶזה ּבִ

ָבר  ּמּוָבן ּדָ חֹות ֵמֶהם", ֶנֱאַנח יֹוָנָתן, "ְוֶזה ּכַ ֶוה ּפָ ה ׁשָ ַאּתָ ִבים ׁשֶ "ֵהם חֹוׁשְ

ם ַיַחד!" ּלָ ה ָחָכם יֹוֵתר ִמּכֻ י ְמאֹד, ַאּתָ ׁשִ ִטּפְ

י. י אֹוְמִרים ֶאת ֶזה", ִמְלַמְלּתִ ּלִ ם ַההֹוִרים ׁשֶ "ּגַ

קֹול  ּבְ ָאַמר  ָמְתָך!"  ַאׁשְ "זֹו  ֵעיַנִים,  ּבָ ר  ָיׁשָ ִלי  ל  ּכֵ ִהְסּתַ יֹוָנָתן  ִוד",  "ּדָ

ֶזה!" ן ּכָ ה ִמְסּכֵ ַאּתָ ִבים ׁשֶ ַהְיָלִדים חֹוׁשְ ם ׁשֶ ה ָאׁשֵ ֵקט. "ַאּתָ ׁשָ

ּומּוָזר?!"  ְוִדיְסֶלְקִטי  י  ְוִאּטִ ֵמן  ׁשָ ֲאִני  ׁשֶ ָכְך  ּבְ אֹוִתי  ים  ַמֲאׁשִ ה  "ַאּתָ

ה ֶאת ֶזה!" ְתאֹם? ה' ָעׂשָ י, "ַמה ּפִ ִהְתַמְרַמְרּתִ

ָעַרְכנּו  ׁשֶ יָחה  ַהּשִׂ ֶאת  יְך  ַמְמׁשִ "ֲאִני  ִליָלה.  ִלׁשְ רֹאׁשֹו  ּבְ ֵהִניד  יֹוָנָתן 
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ה ֵריָקה,  ְמּבָ ית ּבַ ּקִ ד ׂשַ ּיָ ָחֵצר ְמֻלְכֶלֶכת ּוֻמְזַנַחת ְוֵיׁש ְלָך ּבַ ה עֹוֵבר ּבְ ִאם ַאּתָ

ם? ְזרֹק אֹוָתּה ׁשָ ּתִ ֵיׁש ִסּכּוי ׁשֶ
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ִביָבה ְלַזְלֵזל  ָך ּגֹוֶרֶמת ַלּסְ ּלְ ַהִהְתַנֲהגּות ׁשֶ ב ְלָהִבין ׁשֶ ה ַחּיָ ֶאְתמֹול. ַאּתָ

ד ֶאת ַעְצְמָך". יק ְמַכּבֵ ה לֹא ַמְסּפִ ַאּתָ ֵני ׁשֶ ָך, ִמּפְ ּבְ

ה  ַעְצִמי?! ָלּמָ ֲאִני ֲאַזְלֵזל ּבְ י, "ׁשֶ ַעְסּתִ ה צֹוֵדק", ּכָ ַאּתָ ב ׁשֶ "ֲאִני לֹא חֹוׁשֵ

ִויֶצִרים!" ה! ֵהם ְסָתם ׁשְ ֶזה? ֲהֵרי ֲאִני סֹוֵבל ִמּזֶ ָבר ּכָ ה ּדָ ֶאֱעׂשֶ ׁשֶ

ה,  יָמה ֲעֻמּקָ ם ְנׁשִ ַמִים, ָנׁשַ ָ ּשׁ ט ּבַ ָ ּשׁ ל ַעל ָעָנן ָלָבן ָקָטן ׁשֶ ּכֵ יֹוָנָתן ִהְסּתַ

ָחֵצר  ה עֹוֵבר ּבְ ְגָמה; ִאם ַאּתָ ן ְלָך ּדֻ ַאל: "ֶאּתֶ ל ָעַלי ְוׁשָ ּכֵ ְך ִהְסּתַ ַאַחר ּכָ

ְזֹרק  ּתִ ה ֵריָקה, ֵיׁש ִסּכּוי ׁשֶ ְמּבָ ית ּבַ ּקִ ד ׂשַ ּיָ ְמֻלְכֶלֶכת ּוֻמְזַנַחת ְוֵיׁש ְלָך ּבַ

ם?" אֹוָתּה ׁשָ

יְך: "ֲאָבל ִאם  ִהְמׁשִ יֹוָנָתן  ְלִחּיּוב.  י  רֹאׁשִ ּבְ י  ִהְנַהְנּתִ ְך  ּכָ ְוַאַחר  י  ְסּתִ ִהּסַ

ְזרֹק  ם ּתִ ח, ְוׁשָ יַע ַלּפַ ּגִ ּתַ ה ַעד ׁשֶ ַחּכֶ ַחת ּתְ ה ּוְמֻטּפַ ָחֵצר ְנִקּיָ ה עֹוֵבר ּבְ ַאּתָ

ית ַהּזֹו, ָנכֹון?" ּמּוׁשִ י ׁשִ ְלּתִ ית ַהּבִ ּקִ ֶאת ַהּשַׂ

ָעִלים  ּבְ ּלַ ׁשֶ ָעִלים אֹו  ּבְ ֵאין  ֻמְזָנח  ָמקֹום  ּלְ ׁשֶ ְרֶאה  ּנִ ּכַ י  ָעִניִתי, "ּכִ ן",  "ּכֵ

ים  ְנִקּיִ ְמקֹומֹות  ּבִ ֲאָבל  סֶֹלת.  ּפְ ם  ׁשָ ִלְזרֹק  ים  ַמְרׁשִ ְוֵהם  ת  ִאְכּפַ לֹא 

ָבר, ֶזה לֹא ַמְתִאים". ָאסּור ִלְזרֹק ׁשּום ּדָ

ִוד, ִמְתַנֵהג  ה, ּדָ ים! ַאּתָ ֲאָנׁשִ ָבר ּבַ יר: "אֹותֹו ּדָ ר יֹוָנָתן ְוִהְסּבִ ֵ "ָנכֹון", ִאּשׁ

ְיָלִדים  ֲאָבל  ה ֵריקֹות.  ְמּבָ ּבַ ּיֹות  ּקִ ׂשַ ִלְזרֹק  ים  ַמְרׁשִ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ מֹו ָמקֹום  ּכְ

ים,  מֹו ְמקֹומֹות ְנִקּיִ לֹויִמי – ִמְתַנֲהִגים ּכְ ֲאֵחִרים, ְלֻדְגָמא, ֲאִרי אֹו ׁשְ

ָבר!" ִליְך ׁשּום ּדָ ֶדת ְוָאסּור ְלַהׁשְ צּוָרה ְמֻכּבֶ ם ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ ׁשָ

הּוא  ב ׁשֶ חֹוׁשֵ ֶלד ׁשֶ ּיֶ ַעם ׁשֶ מּוִליק ָאַמר ִלי ּפַ י ֶרַגע ָארְֹך. "ֲאָבל ׁשְ ְבּתִ ָחׁשַ

הּוא  ֶ ׁשּ ַמה  יֹוֵדַע  מּוִליק  ּוׁשְ ָעָליו.  צֹוֲחִקים  ָאז  עֹוָלם -  ּבָ ֻמְצָלח  ֲהִכי 

אֹוֵמר".

לֹו  ֵיׁש   - עֹוָלם  ּבָ מֹוהּו  ּכָ ֵאין  ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ ׁשֶ "ִמי  יֹוָנָתן  ים  ִהְסּכִ "ָנכֹון" 

ֶזה  ֻמְפֶרֶזת  ַעְצִמית  יבּות  ֲחׁשִ ֻמְפֶרֶזת.  ַעְצִמית  יבּות  ֲחׁשִ ל  ׁשֶ ָעָיה  ּבְ

יבּות  ֲחׁשִ ַעל  ּבַ ָאָדם  ׁשֶ מּוִליק  ׁשְ ים ִעם  ַמְסּכִ ֲאִני  ְוִנְלָעג.  י  ׁשִ ִטּפְ ָבר  ּדָ

ל ָאָדם ָצִריְך ִלְמֹצא  חּוְך. ֲאָבל ּכָ ַעְצִמית ֻמְפֶרֶזת - ִלְפָעִמים ְמעֹוֵרר ּגִ
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מֹו ְזבּובֹון ְקַטְנַטן, ְלֵבין  ן ּוָפִגיַע ּכְ ין ִלְהיֹות ִמְסּכֵ ּבֵ ָהב' ׁשֶ ִביל ַהּזָ ֶאת 'ׁשְ

עֹוֵמד ְלִהְתּפֹוֵצץ..." ּלֹון ׁשֶ מֹו ּבַ ֲאָוה, ּכְ ח ִמּגַ ִלְהיֹות ְמֻנּפָ

ָהב'  ִביל ַהּזָ ֲאִני ַמְתִחיל ְלָהִבין. "ֲאָבל ֵאיְך מֹוְצִאים ֶאת 'ׁשְ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ

ן ּוֻמְזָנח ָיכֹול ַלֲהפְֹך ְלָמקֹום  ֵיאּוׁש. "ֵאיְך ָמקֹום ִמְסּכֵ י ּבְ ַאְלּתִ ה?" ׁשָ ַהּזֶ

ח ְוָיֶפה?" ְמֻטּפָ

ְך. ר", ָעָנה יֹוָנָתן ְוִחּיֵ ִדּיּוק ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַדּבֵ ַעל ֶזה ּבְ



ר ּבֹו ֶרק ַוֲאׁשֶ ל ּפֶ ּכָ

9 ....................................................... ְתִחיִלים ּמַ ים ִלְפֵני ׁשֶ ה ִמּלִ ּמָ ּכַ

יַמת  ְרׁשִ ֶנְחָמִדים,  ים  יַמת ֲאָנׁשִ ְרׁשִ ִנית,  רּות, חּוִגים ְואֹוְרּגָ ֶהּכֵ (ּובֹו:  ֶרק א'  ּפֶ
11 ........................................... ּפּור!) ת ַהסִּ ים לֹא ֶנְחָמִדים ּו... ְתִחּלַ ֲאָנׁשִ

ִקים  י ֶנָחמֹות, ִמְתַחּלְ ּתֵ נּות ּבֶֹקר, ּבַֹחן לֹא ֻמְצָלח ֲאָבל ׁשְ ֶרק ב' (ּובֹו: ִהְתַאְרּגְ ּפֶ
יָחה מּוָזָרה)......... 16 ה ָרָעה ּוְדָמעֹות ֲחצּופֹות, ַזֲעזּוַע, ְוׂשִ ׁשָ ִלְקבּוצֹות, ַהְרּגָ

ַאְזָהָרה  ַעְצִמי,  ַעל  ָרעֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ ְקּדּוק,  ּדִ עּור  ׁשִ ּבְ ִהּיֹות  ּתְ (ּובֹו:  ג'  ֶרק  ּפֶ
ּבֹון, ֲאִני מֹוֶדה  עּור ֶחׁשְ ָחֵצר, ַמְדֵרגֹות ֲעמּוסֹות, ִאחּור ְלׁשִ ּבֶ יָחה  'ה, ׂשִ ֵמָהֶרּבֶ
22 ......................................................................... ּנּוי) ֲאִני רֹוֶצה ׁשִ ׁשֶ

ב ְוֵאיְך ֶזה ּגֹוֵרם  יר ִלי ָמה ֲאִני רֹוֶצה ּוָמה ֲאִני חֹוׁשֵ ֶרק ד' (ּובֹו: יֹוָנָתן ַמְסּבִ ּפֶ
עּוס,  ּכָ ֶתק  ּפֶ ִליק ׁשֹוֵלַח  ּגְ 'ה  ֶרּבֶ ַחת,  ִנְפּתַ ה  ּתָ ַהּכִ ֶלת  ּדֶ ַלֲאֵחִרים ְלִהְתַיֵחס ֵאַלי, 
מּוִליק לֹא ַמְבִחין)..................... 28 ן, ַאַחר-ָצֳהַרִים ֶנְחָמד, ּוׁשְ לֹויִמי ְמַסּנֵ ׁשְ

ַח,  ּמֵ ְמׁשַ ֶתק  ּפֶ ה,  ְמֻרּצֶ יֹוָנָתן לֹא  ְסגּוִרים,  ָעִרים  ׁשְ ָזִריז,  ּבֶֹקר  (ּובֹו:  ֶרק ה'  ּפֶ
מּוִליק ְואֹוֵמר  ים ִעם ׁשְ יֹוָנָתן ַמְסּכִ ה,  ְמּבָ ּבַ ּיֹות  ּקִ ׂשַ ְגָמה ַעל  ּדֻ ים,  יֹוָנָתן ַמֲאׁשִ
ָהב").................................................... 34 ִביל ַהּזָ ִריְך ִלְמצֹא ֶאת "ׁשְ ּצָ ׁשֶ

ְך ַקל. יֹוָנָתן  ל־ּכָ ֲהִליְך לֹא ּכָ יֹוֵתר, ַאְך ַמְזִהיר ִמּתַ ֶרק ו' (ּובֹו: יֹוָנָתן ַמֲאִמין ּבְ ּפֶ
ִרים  ֶהְסּבֵ ֵני  ׁשְ ֲהָנָחה.  ִלי  ַלֲעׂשֹות  מּוָכן  ְולֹא  ַמֲעלֹות  לֹׁש  ׁשָ ֶאְמָצא  ׁשֶ ּדֹוֵרׁש 
יָמה,  ׂשִ ּמְ ּבַ ּוִבְנָיִמין, ַהְצָלָחה  ְנִצי  ּבֶ ל  ִלי ֵמַהּסֹוד ׁשֶ ת  'ַמֲעָלה', לֹא ִאְכּפַ ה  ּלָ ַלּמִ
40 ............................................................. ָבִרים) ֵני ּדְ ׁש ׁשְ ְויֹוָנָתן ְמַבּקֵ

ה מּוָזָרה, יֹוָנָתן  ׁשָ ּקָ יַע, ַרְעיֹון ְמקֹוִרי, ּבַ ֲעָמם, יֹוָנָתן ַמּגִ ֶרק ז' (ּובֹו: ֲאִני ְמׁשֻ ּפֶ
ׂשֹוָרה לֹא טֹוָבה, ִנְסיֹונֹות ְלָהִכין ֲארּוַחת  ָלָמָתם]. ּבְ יר ַעל ֶחְסרֹונֹות [ְוַהׁשְ ַמְסּבִ
44 ............................................. מּוִליק לֹא ֵמִבין) א הֹוֶלֶכת ּוׁשְ ֶעֶרב, ִאּמָ



ֶטֶלפֹון  ה,  ּתָ ּכִ ּבַ יֹוָנָתן  ּוְרָגׁשֹות,  ִזכרֹונֹות  ית,  ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ יָחה  ׂשִ (ּובֹו:  ח'  ֶרק  ּפֶ
חֹוָרה)............................ 51 ֵבָדה ּוׁשְ ֶטְרן, ְוֶאֶבן ּכְ ל ָהַרב ׁשְ א, ַהּקֹול ׁשֶ ְלִאּמָ

ים, ִאּסּור  ֲאָנׁשִ ל  ְנָאה, אִֹפי ׁשֶ ׂשִ ה,  ּבּוׁשָ יֹוָנָתן ַעל  יָחה ִעם  (ּובֹו: ׂשִ ֶרק ט'  ּפֶ
ָעה ְנִעיָמה)...... 56 ְיָתה ְוַהְפּתָ ֶלת... ֲחָזָרה ַהּבַ ת ּדֶ ַחת ְקָסִמים, ּוְבִנּיַ ִנּפּוַח, ִמׁשְ

63 ... ם) ֵ ִהְתַגּשׁ ֶרת ַעל ֲחלֹום ׁשֶ א ְמַסּפֶ ִתיָבה, ְוַסְבּתָ נּות, ּכְ ֶרק י' (ּובֹו: ִהְתַאְרּגְ ּפֶ

ים מּול ֶאָחד, יֹוָנָתן ַמְרֶאה  ד ִמְתַעְנֵין, ַרּבִ ֶרק י"א (ּובֹו: ַמִים ִעם ַנְעַנע, ַהְמַלּמֵ ּפֶ
69 ........................................ ִאּלּו לֹא רֹוִאים) נֹוְכחּות ָעְצָמִתית, ְואֹוִתי ּכְ

ֵאב, יֹוָנָתן ְמַרֵחם, ְראּוֵבן  ְחֵרר ִמּכְ ּתַ ֶטְנט ְלִהׁשְ י, ּפָ רּות ִעם ֻעּזִ ֶרק י"ב (ּובֹו: ֶהּכֵ ּפֶ
לֹויִמי צֹוֲחִקים)......................................................................... 73 ּוׁשְ

ד ֶאת  ד? ַהְמַכּבֵ א "ֵאיֶזהּו ְמֻכּבָ נֹוׂשֵ ּבְ יָחה ְמַעְנֶיֶנת  (ּובֹו: ַהְתָחַלת ׂשִ ֶרק י"ג  ּפֶ
ִרּיֹות!").................................................................................... 78 ַהּבְ

ִהְרהּוִרים  א,  ַסְבּתָ ְלֵבית  ֲהִליָכה  ֳהַרִים,  ַהּצָ ֲארּוַחת  ּבַ יָחה  ׂשִ (ּובֹו:  י"ד  ֶרק  ּפֶ
ּלֹון)............................ 85 סַּ ה ּבַ ּפָ ה לֹא ְנִעיָמה ּוְבִכי ַעל ַהסַּ ִגיׁשָ ֶנְחָמִדים, ּפְ

ה  לֹׁש ִסּבֹות ִלְתחּוׁשָ ְחָמט ְוסֹוף ֵמִביְך, ׁשָ ַ ַחק ַהּשׁ ִמׂשְ ֶרק ט"ו (ּובֹו: ַהְצָלָחה ּבְ ּפֶ
91 ................... י ַהְחָלטֹות) ּתֵ ְך נֹוָרא, ּגּוׁש ֵמִציק ּוׁשְ ל־ּכָ ב לֹא ּכָ ֵבָדה, ִמְכּתָ ּכְ

ְזַמן  ּבִ ֶרת  ֶנְהּדֶ ה  ׁשָ ַהְרּגָ ה,  ַמְרִעיׁשָ ְגִלית  ּתַ ּדֹב,  ִעם  עּור  ׁשִ (ּובֹו:  ט"ז  ֶרק  ּפֶ
95 ....................................................... ל ּדֹב) ָרִטי, ִסּפּורֹו ׁשֶ עּור ַהּפְ ִ ַהּשׁ

ל ּדֹב)............................................ 101 ּפּור ׁשֶ ְך ַהסִּ ֶרק י"ז (ּובֹו: ֶהְמׁשֵ ּפֶ

יָחה  ּוִפְתרֹוָנם, ׂשִ ָנה  "ט, ְנדּוֵדי ׁשֵ ּפָ ּתַ ִלי  א נֹוְתִנים  ְוִאּמָ א  (ּובֹו: ַאּבָ ֶרק י"ח  ּפֶ
106 ............................................. ל ר' יֹוְסֶקה ְוַהְזָמָנה) ֶחֶדר ׁשֶ י ּבַ ִעם ֻעּזִ

י  ְוֻעּזִ ֵמִציק  ִאיִציק  ְמיֹונֹות,  ּדִ ַעל  יָחה  ׂשִ ר,  ְמַבּקֵ י  ֻעּזִ (ּובֹו:  י"ט  ֶרק  ּפֶ
ׁשֹוֵתק)...................................................................................... 111

רּות ִעם ַמר  ֶהּכֵ יו ַאַחר קֹוף ָאבּוד,  ִחּפּוׂשָ ּבְ (ּובֹו: ֶעְזָרה ְלִאיׁש מּוָזר  ֶרק כ'  ּפֶ
א)........................................... 117 ל ַסְבּתָ יאֹודֹור ְקרּוק ְועֹוד ִסּפּור ׁשֶ ּתֵ

ֶטְרן ַמֲעִביר ַמֲחָמאֹות  א נֹוֶזֶפת, ָהַרב ׁשְ ֵאב רֹאׁש נֹוָרִאי, ַסְבּתָ ֶרק כ"א (ּובֹו: ּכְ ּפֶ
ַוְיס,  ֵבית  ּבְ ָרָלמּוְסָיה  ַאְנּדְ ׁשּוָבה,  ּתְ ִלים  ּוְמַקּבְ ב  ִמְכּתָ ּכֹוְתִבים  ְויֹוָנָתן מֹוִכיַח, 
ּו'ָפָנס' ִנְדַלק).............................................................................. 122



ְדֵרגֹות ִעם  ּמַ ה ּבַ ִגיׁשָ ל ַוְיס, ּפְ ּלֹון ׁשֶ סַּ ִרים, אֹוֵרַח ּבַ ֶרק כ"ב (ּובֹו: ֲהָבָנה ְוֶהְסּבֵ ּפֶ
128 .. ֵאָלה) ב, ְויֹוָנָתן ׁשֹוֵאל ׁשְ י ַהְצָלחֹות ּוִמְכּתָ ּתֵ עּור ִעם ּדֹב, ׁשְ ָאדֹון ְקרּוק, ׁשִ

יָחה ַעל ָמזֹון ַלּגּוף ּוָמזֹון ַלּמַֹח,  ֶרק כ"ג (ּובֹו: ֲאִני עֹוֶנה ְליֹוָנָתן ְוָאז ַמְתִחיל ׂשִ ּפֶ
ֲאָוה  ין ּגַ ל ּבֵ ה. ַעל ַהֶהְבּדֵ ּנּוי ָהאֹוטֹוָמט - ָקׁשָ ֶרְך ְלׁשִ ַהּדֶ ְך ׁשֶ ַעל אֹוטֹוָמט, ַעל ּכָ
יׁש').......... 133 ין 'יֹוֵדַע' ְל'ַמְרּגִ ִלים ּבֵ טּוׁש ֶהְבּדֵ ה טֹוָבה. ְוַעל ִטׁשְ ׁשָ ְלֵבין ַהְרּגָ

ַעל  עֹוֶתיָה  ּדֵ ֶאת  ְוׁשֹוַטַחת  ָעָברּו  ָיִמים  ּבְ ֶרת  ִנְזּכֶ א  ַסְבּתָ (ּובֹו:  כ"ד  ֶרק  ּפֶ
ים)...................................................................................... 141 ַהַחּיִ

ֱאֶמת  ּלּוי ּבֶ ה ֶאת ַהּסֹוד ְוַהּגִ י ְמַגּלֶ יַע, ֻעּזִ י ַמּגִ ֻעּזִ ׁשֶ ֶרק כ"ה (ּובֹו: ִצְחקּוִקים ּכְ ּפֶ
145 .................................................................................... ַמְרִעיׁש)

י  ד, ֻעּזִ ָעָרה ֵמַהְמַלּמֵ י יֹוָנָתן, ּגְ בֹות ַעל ֲאִרי ּוְתִהּיֹות ְלַגּבֵ ֶרק כ"ו (ּובֹו: ַמֲחׁשָ ּפֶ
148 ............................ ה) ִגיׁשָ ְיָתה ּוְקִביַעת ּפְ ֶרְך ַהּבַ ּדֶ יָחה ּבַ לּוִלית, ׂשִ ְ ְוַהּשׁ

ל  ׁשֶ ְרֶאה  ֵמַהּמַ ע  ֻמְפָתּ ֲאִני  ה,  ַמְרׁשָ א  ִאּמָ ֶרת,  ְחּבָ ּמַ ּבַ ִתיָבה  ּכְ (ּובֹו:  כ"ז  ֶרק  ּפֶ
ל...  גּוָבה ׁשֶ ִעיִרים", ַחְניֹון ַמְדִהים, ֲאִני ָעצּוב ַלְחׁשֹב ַעל ַהּתְ ִאים ַהּצְ ּנָ ה, "ַהּבַ מֹׁשֶ
א)... 153 ב, ֲאִני ֵאֶצל ַסְבּתָ ּלֵ ֶטת ִלי ּבַ ֶרת ּפֹוׁשֶ ה ֶנְהּדֶ חּוׁשָ א, ּתְ יַחת ִחּנּוְך ֵמִאּמָ ׂשִ

ֶלא ּוַמְחִליט ַהְחָלָטה ֲחׁשּוָבה  ָבֵני ַהּפֶ ֶרק כ"ח (ּובֹו: ֲאִני קֹוֵרא ַעל ַהְנס ְוֻדְבְדּ ּפֶ
ְמאֹד)........................................................................................ 160

א  ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ א, ֲאִני עֹוֵזר ְלַעְצִמי, ּבְ ֶרק כ"ט (ּובֹו: ֲאִרי ְמַאֵחר, ֲאִני ְמַקּנֵ ּפֶ
ִים נֹוָרא).......................... 171 ְרּכַ א, ּוִפיק ּבִ ּנֹוׂשֵ יָחה ּבַ ָלם ַלּשִׂ ְזמּון ֻמׁשְ - ּתִ

ם. ֲאִרי יֹוֵצא. יֹוָנָתן  ה. ֲאִני ְמַגְמּגֵ ּתָ ַלּכִ (ּובֹו: ֵאין ִלי אֶֹמץ. ֲאִרי ּפֹוֶנה  ֶרק ל'  ּפֶ
ְך. יֹוָנָתן  ַאל ַעל ּכָ ה ְוִנׁשְ ה ְונֹוֵתן ִלי ְקָצת מּוָסר. ֲאִני ּפֹוֵגׁש ֶאת מֹׁשֶ ְרִזּיָ יַע ַלּבִ ַמּגִ
177 ........................................... ם ֵלב) ִית ֲאִני ׂשָ ּבַ ָצץ ּוַמְחִמיא ִלי. ַרק ּבַ

בֹות ְמַרֲחמֹות  ֶרב, ַמֲחׁשָ ּגֶ רֹון ֵמחֹור ּבַ ְזּבּוִזים, ִזּכָ יָחה ַעל ּבִ ֶרק ל"א (ּובֹו: ׂשִ ּפֶ
ב  ִתיַחת ְלָבבֹות ּוַמּצַ מּוִליק, ּפְ ְ בֹוד ִמּשׁ ֶרת. ּכָ ְחּבֶ ּמַ עּוִרים ּוְכִתיָבה ּבַ ַעל ְראּוֵבן, ׁשִ
182 ............................... י) ב רּוַח טֹוב ֲאִמּתִ הֹוֵפְך ְלַמּצָ ף - ׁשֶ רּוַח טֹוב ְמֻזּיָ

י  ְלּתִ לֹויִמי ֵמִטיס, ִצְחקּוִקים ּבִ א ָמקֹום ַמְפִחיד, ׁשְ ֶרק ל"ב (ּובֹו: ּבֶֹקר, ְמַמּלֵ ּפֶ
לּות לֹא  ל ִהְתַנּצְ יל אֹוִתי ַוֲאִני ְמַקּבֵ רֹון ַמר, יֹוָנָתן ַמּצִ עּוס, ִזּכָ ִכי ּכָ ָלִטים, ּבְ ִנׁשְ
ְצפּוָיה)...................................................................................... 189

ָצֳהָרִים,  לֹויִמי, ֲארּוַחת  ְ ִמּשׁ ּוִמְתַעְנְיִנים חּוץ  יִפים  ַמּקִ ם  ּלָ ּכֻ (ּובֹו:  ֶרק ל"ג  ּפֶ
196 ................................. יַחת ֶטֶלפֹון ְוַהְזָמָנה) ה, ׂשִ ִגיׁשָ עּור ִעם ּדֹב, ּפְ ׁשִ



ם ְצִריִכים  ּלָ ִים, ּכֻ ִנים ְוַגְרּבַ ְחּדָ ָפִנים, ּפַ מּומֹו ּפֹוֵסל; ַזּיְ ֶרק ל"ד (ּובֹו: ַהּפֹוֵסל ּבְ ּפֶ
הֶֹוה =  ּבַ ֵאב  ּכְ רֹוב,  ָבר ַהּקָ ּדָ ּבַ ְריֹון, ּתֹוְקִפים ְותֹוְפִסים  י ִסּבֹות ְלׁשִ ּתֵ ַהֲעָרָכה, ׁשְ
ָעִתיד)......................................................................... 200 ִיְתרֹונֹות ּבֶ

א  א ְוִאּמָ ה ִעם ָאדֹון ְקרּוק, ַהְבָחָנה, ֶטֶלפֹון ַלהֹוִרים, ַאּבָ ִגיׁשָ ֶרק ל"ה (ּובֹו: ּפְ ּפֶ
ַמְתִחיל  ְקרּוק  ְוָאדֹון  ָנֶפיָה,  ּכְ ת  ּפֹוֶרׂשֶ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּכֹוֵתב,  ֲאִני  ַמְזִמיִנים, 
204 ...................................................................................... ר) ְלַסּפֵ

210 ......... ת) ּבָ ַ ְלַחן ַהּשׁ ר ֶאת ִסּפּורֹו ַעל ׁשֻ ֶרק ל"ו (ּובֹו: ָאדֹון ְקרּוק ְמַסּפֵ ּפֶ

לֹויִמי  ל ׁשְ ּוְבִפיו ׁשֶ יו  ַחּיָ ר ֶאת ִסּפּור  יְך ְלַסּפֵ (ּובֹו: ַמר ְקרּוק ַמְמׁשִ ֶרק ל"ז  ּפֶ
ׂשֹורֹות ָרעֹות)........................................................................... 217 ּבְ

ְך  ל־ּכָ ּכָ לֹא  ׂשֹוָרה  ּבְ י  ֻעּזִ ל  ׁשֶ ִפיו  ּבְ אֹוִני,  ּגְ ַרְעיֹון  הֹוֶגה  ֲאִני  (ּובֹו:  ֶרק ל"ח  ּפֶ
222 .... י) הּו רֹוֶצה ְלׂשֹוֵחַח ִאּתִ ים ּוִמיׁשֶ ִהּלִ ְרֵקי ּתְ ֵני ּפִ ַחת, ֲאִני אֹוֵמר ׁשְ ּמַ ְמׁשַ

ַעְצמֹו,  ֶאת  מֹוִכיַח  ּנּוי  ִ ַהׁשּ ַחת,  ּמַ ְמׂשַ ׂשֹוָרה  ּבְ ר  ֵ ְמַבׂשּ א  ַאּבָ (ּובֹו:  ל"ט  ֶרק  ּפֶ
יר ֵאיְך  א ַמְסּבִ ִניִנים ְוַאּבָ ִרים ְפּ יָרה ֵאיְך ְצָדִפים ְמַיּצְ ָרִכי ַמְסּבִ יַע, ּבְ יֹוֵסִפי ַמְפּתִ
ֶלפֹון  ים, ַהטֶּ ֶתם ּוְכָתִמים ַעל ֲאָנׁשִ ָקִלים ִעם ּכֶ ִניִנים, ֵמָאה ׁשְ ִרים ְפּ ים ְמַיּצְ ֲאָנׁשִ
226 ................................................................................... ְמַצְלֵצל) 

ֶקת  יָחה ְמַחּזֶ ַגן ַהַחּיֹות, ׂשִ ּקּור ָחפּוז ּבְ יָחה, ּבִ א ְלׂשִ ֶרק מ' (ּובֹו: ָאדֹון ְקרּוק ּבָ ּפֶ
233 ..................... דֹול ְוטֹוב) רּור ּגָ ּנּוי ּבָ ה, ׁשִ ִעם יֹוָנָתן, לֹא ַמְפִריִעים ְלמֹׁשֶ

ה  מֹׁשֶ ְלָיִדי,  ה  מֹׁשֶ ֶלת,  ּדֶ ּבַ ִפיקֹות  ּדְ ֻעְבּדֹות,  ר  ְמַסּפֵ ֲאִני  (ּובֹו:  מ"א  ֶרק  ּפֶ
ִריָדה  ּפְ ְחֶמֶדת, יֹוָנָתן מֹוִדיַע ַעל  ַהּנֶ ה  ּיָ ִליׁשִ ְ ה ִעם ַהׁשּ ִגיׁשָ ּפְ ם,  ּלָ ּכֻ ַמְקִסים ֶאת 
ַוֲאִני ֵמִבין)................................................................................. 237

242 ............................................................................ ָבר ַאֲחִרית-ּדָ

245 .................................................................... ים ְלִסּיּום ה ִמּלִ ּמָ ּכַ

ִוד.......................................................... 247 ל ּדָ ֶרת ׁשֶ ְחּבֶ ִמּתֹוְך ַהּמַ




