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ב י ַהצָּ בִּ גַּ
ד צַּ ָעַמד בַּ

יׁש ּבֹוֵדד. ְוִהְרגִּ
א ֶאת ִלּבֹו, ֶעֶצב ִמלֵּ

בוֹת ַרּבוֹת  ּוַמֲחׁשָ
רֹאׁשֹו: ָחְלפּו בְּ
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ה ִנְפָלא –  ּמָ כַּ
לּו ָהָיה ִלי ָחֵבר.

ָאז ַהּכֹל ָהָיה ַאֵחר.
לֹא עֹוד ְלַבד,
ד. ּצַ לֹא עֹוד ּבַ

טֹוב ָהָיה ָאז עֹוָלִמי,
ְמָחה ָוִגיל ְסִביִבי. ׂשִ
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יְנַתִים, ֲאָבל, בֵּ
ֵעיַנִים. ֶעֶצב ָעמֹק ִלי בָּ

ה תָּ ֲאִני ִנְכָנס ַלכִּ
ה – ּוְמַצפֶּ

אּוַלי ַהּיוֹם 
ִיְתַרֵחׁש

ס ַהָּיֶפה?! ַהנֵּ
אּוַלי ַהּיוֹם

ִיְקְראּו ִלי ֲחֵבִרים
ְויֹאְמרּו:

י, ִהְצָטֵרף ֵאֵלינּו, בִּ "גַּ
ִנְהֶיה ְיִדיִדים!

נּו ֵחק ִעמָּ י, ׂשַ בִּ גַּ
ים!" נּו ִנְהֶיה ְמֻרצִּ ְוֻכלָּ
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ֲאָבל ֲאִני
ה ה ּוְמַחכֶּ ְמַחכֶּ

ה ָעצּוב - מָּ ְו... אוֹי! כַּ
ֶזה לֹא קוֶֹרה...

ֶקט. ׁשֶ נוָֹתר ֲאִני בְּ
ד. צַּ בַּ

ב, לֵּ ּבוֶֹכה בַּ
ל. פָּ ְוָחׁש ֻמׁשְ

ה אוִֹתי ַאף ֶאָחד ָלמָּ
ֵאינוֹ ַמְזִמין?

י ַאף ֶאָחד ה בִּ ָלמָּ
ֵאינוֹ ַמֲאִמין?

ר ְוָחרּוץ. ֲהֵרי ֲאִני ֻמְכׁשָ
ָחָכם, ַוֲאִפּלּו יוֵֹדַע ָלרּוץ...
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ְך חֹוְלִפים ָלֶהם ַהָּיִמים, כָּ
ְעְמִמים. ְמֵלֵאי ֶעֶצב ּוְמׁשַ

ל ֵעֶבר – ִמכָּ
ֵמִחים. צוֲֹהִלים. ם ׂשְ לָּ ּכֻ
ָרִצים ַיַחד ִעם ֲחֵבִרים.
ֲחִקים, ְמׂשוֲֹחִחים.  ְמׂשַ

צוֲֹחִקים.
ְבָחִנים. ו ַלמִּ לוְֹמִדים ַיְחדָּ

חּוִמי קוֵֹרא ְלַחִּייִמי,
ּתֹוְלִלים  ֵהם ִמׁשְ

ְוֶנֱהִנים.
י ָנִתי צוֵֹעד ְלַצד ַמתִּ
ת ֵעִצים ְמַלְבְלִבים. ֻחְרׁשַ בְּ

1213



ַיַחד ם בְּ לָּ ם, ּכֻ לָּ ּכֻ
ְוַרק אוִֹתי עוְֹזִבים.

ה? ָלמָּ
ה? ָלמָּ
ה? ָלמָּ

ָמעוֹת  ׁשוְֹטפוֹת ַהדְּ
ֶאת ְלָחַיי.

ַצֲעִרי? ִמי ִיְרֶאה בְּ
ִמי ָיבוֹא ְלֶעְזִרי?
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יוֹם ֶאָחד
י בִּ ָהַלְך גַּ

א. ר ֶאת ַסבָּ ְלַבקֵּ
ָחה  פָּ ׁשְ ל ַהמִּ כָּ

ְמָחה ׂשָ
ְפָלא. ּיּול ַהנִּ טִּ בַּ

י בִּ ֲאָבל גַּ
ִהְבִחין ֵמָרחוֹק  ׁשֶ

ֲחֵבִרים, בַּ
ָכה ׁשּוב בָּ

ִדידּותוֹ ַעל בְּ
ת ַהִלּמּוִדים. ִכתַּ בְּ

א ְוָכְך הּוא בָּ
א - - -  ֶאל ַסבָּ
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י!" בִּ -- לוֹם, גַּ "ׁשָ
חֹם. ב בְּ ִהְכִריז ַהסָּ

ֵמַח ה ׂשָ מָּ "כַּ
ִלי ַהּיוֹם!

י  ְבתִּ ִדּיּוק ָעֶליָך ָחׁשַ בְּ
י, ְעתִּ ְעגַּ ּוְמאֹד ִהְתגַּ

א יט ַסבָּ ִהבִּ
י, בִּ ל גַּ ֵעיָניו ׁשֶ בְּ

ְמָחה ֶהן ׂשִ ָרָצה ִלְראוֹת בָּ
ֲאָבל זֹאת לֹא ָמָצא.

י ְוָאַמר: בִּ ף ָאז ֶאת גַּ ִלטֵּ
ָך. ִלבְּ בְּ ֶ ר ִלי ַמה ּשׁ "ַספֵּ

אּוַלי אּוַכל ַלֲעזֹר?
אּוַלי ּתּוַכל

ָעָיְתָך ִלְפּתֹר?" ֶאת בְּ
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י ֵהֵחל בִּ ָאז גַּ
ר: ֶאת ַהּכֹל ְלַספֵּ

"ָעצּוב ִלי ְמאֹד. ָעצּוב.
ְך ָעזּוב. ל כָּ יׁש כָּ ֲאִני ַמְרגִּ
ים לֹא קוְֹרִאים, בִּ ִלי ַהצַּ

ְכָלל ְיִדיִדים! ֵאין ִלי בִּ
ה ָנִעים, מָּ א יוֵֹדַע כַּ ַסבָּ

ִית עּוֵרי בַּ ְלָהִכין ׁשִ
ִעם ָחֵבר?

ַנִים ׁשְ ֲחָויוֹת בִּ
יוֵֹתר!! ֵהן ִנְפָלאוֹת בְּ

א? ְוַסבָּ
ַמע א ׁשָ ַסבָּ

יב א ִהְקׁשִ ַסבָּ
ב. א ָחׁשַ ַסבָּ
ּוַבּסוֹף ָעָנה:
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י, לִּ י ׁשֶ בִּ "גַּ
ׁשּוָבה ֶאְצְלָך ַהתְּ

ָבר!" ָיְדָך ַהדָּ בְּ
א?" ֱאֶמת, ַסבָּ ... בֶּ "בֶּ

ב לֹא ֵהִבין. ַהצָּ
ְואּוַלי לֹא ֶהֱאִמין.

ב ן" ָאַמר ַהסָּ "ָאֵכן כֵּ
ב ֵהיֵטב "ַהְקׁשֵ

ּוְלָך יּוַטב:
ה תָּ כִּ ָמָחר בַּ

ַעת ַהַהְפָסָקה ׁשְ בִּ
ְזִמין. ה ַהמַּ ֵהא ַאתָּ תְּ
ְקָרא ְלָחֵבר. ה תִּ ַאתָּ

ה, ְולֹא ַאֵחר!! ַאתָּ
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יַע ְלָנִתי ִלְקּפֹץ. צִּ תַּ
ט, י ַהקָּ ַחֵּיך ְלַמתִּ תְּ

ַתְכֵנן ִעם חּוִמי תְּ
ו ְלִמְבָחן, ִלְלֹמד ַיְחדָּ

נּו ַאְרגְּ אוֹ אּוַלי תְּ
ָטן? ָגה ָלָאח ַהקָּ ַהצָּ

ִדידּות ָחר ַהבְּ ִממָּ
ֲעזֹב! אוְֹתָך תַּ

יַצד? כֵּ
ה ֵהא ַאתָּ תְּ

ֶהָחֵבר ַהּטוֹב..."
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ַמַמַמ... ַמה?
ה  י ָקׁשֶ ָהָיה ְלַגבִּ

ְלַהֲאִמין.
ה - - -  ֲאָבל הּוא ִנסָּ

יַע ַהּבֶֹקר ִהגִּ
ְוָנִתי ְלָידוֹ הוִֹפיַע.

"ְקָרא לוֹ".
ָלַחׁש קוֹלוֹ

ּבֹו. א ִמלִּ ל ַסבָּ ׁשֶ
ׁש – ֲאָבל הּוא ָחׁשַ

יט ּבֹו, ְואּוַלי ָנִתי ַרק ַיבִּ
ים אוֹ ִיְכַעס?? לֹא ַיְסכִּ

י ָיַדע בִּ ֲאָבל גַּ
א צוֵֹדק, י ַסבָּ כִּ
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ר ַעל ַהּכֹל בֵּ הּוא ִהְתגַּ
ּוָפָנה ֶאל ָנִתי, צוֵֹחק:

ּדּור, ה כַּ "ִהנֵּ
ֵחק?" רוֶֹצה ְלׂשַ

ֵמַח... ִתי ׂשָ נָּ ה ׁשֶ מָּ הוֹ, כַּ
ֵהם ׂשוֲֹחחו,

ּתוְֹללּו, צּו ִהׁשְ ִקפְּ
ָקְראּו ַלֲחֵבִרים נוָֹסִפים.

ָהָיה ָלֶהם יוֹם
ִעיִמים! נְּ בַּ ָנִעים ׁשֶ
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ֶטֶרם ָהַלְך בְּ
ב ִליׁשֹן, ַהצָּ

ָזַכר ְלהוֹדוֹת
בוֹן. א ַהנָּ בָּ ַלסַּ

ְך ָנכוֹן. ל כָּ "ֶזה כָּ
דוֹ – ר ִלמְּ ָבר ֲאׁשֶ ַהדָּ

ר  ם ֶאְפׁשָ ר גַּ ֶאְפׁשָ
יג ֲחֵבִרים!" ְלַהּשִׂ

לּוי? ִמי ֶזה תָּ בְּ
ִקְראּו ׁשּוב, 

ְיִדיִדים...
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