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ֲאָלה  ׁשָ ַלּגֹוָזִלים?"  ּבֹוֶנה ֵקן  ׁשֶ רֹור  ְוַגם ַעל ַהּדְ ָרֵאל?  ִיׂשְ ל ֶאֶרץ  "ְו... ַגם ַעל ָהֵעִצים ׁשֶ
ֶאְפָרת.

יָמה  ִלְרׁשִ ל ֶאְפָרת  ׁשֶ ָבֶריָה  ּדְ א, הֹוִסיָפה ֶאת  ְמָחה ַסְבּתָ ׂשָ ִנים!"  ְמֻצּיָ "ַרְעיֹונֹות 
ֵגָרה. ים ֶאל ַהּמְ ּפִ ים ְוִהְכִניָסה ֶאת ֲעֵרַמת ַהּדַ ּפִ ַאַחד ַהּדַ ּבְ ׁשֶ

הּו ָחָדׁש?" ֶ ם ַמּשׁ ן? ְלַמְדּתֶ ּגַ יֶתם ַהּיֹום ּבַ ִרי ִלי ָמה ֲעׂשִ ו ֶאְפָרת ַסּפְ "ְוַעְכׁשָ

ה  ְמָחה ֶאְפָרת ְוֵהֵחּלָ יר ָחָדׁש!" ׂשָ ? ָלַמְדנּו ַהּיֹום ׁשִ ּתָ ? ֵאיְך ִנַחׁשְ ן, ֵאיְך ָיַדַעּתְ "ּכֵ
ב..." ֵשׁ ב, ִויהּוָדה ְלעֹוָלם ֵתּ ֵשׁ א, "ִויהּוָדה ְלעֹוָלם ֵתּ יר ְלַסְבּתָ ָלׁשִ

ִים ְלדֹור  ַלִ יַטת ָקנֹון, "ִוירּוָשׁ ׁשִ ָרה ְוִהְצָטְרָפה ֵאֶליָה ּבְ ָתּה ׁשָ ְמָעה ֶאת ֶנְכּדָ ָ ּשׁ ׁשֶ ָכה ּכְ א ִחּיְ ַסְבּתָ
ָודֹור..."

א  ְבּתָ ּסַ יָנה ׁשֶ יר אֹו ַמְנּגִ ּלֹא ִיְהֶיה ַקל ִלְמצֹא ׁשִ י ֵהִביָנה ׁשֶ ָכה ְלַעְצָמּה, ּכִ ם ֶאְפָרת ִחּיְ ְוֶאְפָרת? ּגַ
יָרה... ה ַמּכִ ה ֵאיֶנּנָ ּיָ ִצּפִ
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ה.  ּיָ א ִצּפִ לֹמֹה ְוַסְבּתָ א ׁשְ ל ַסּבָ ְדָרָכה ַהּמֹוִביָלה ְלֵביָתם ׁשֶ ָגה ַעל ַהּמִ ּלְ ֶאְפָרת ּדִ

ְמָדה  ּלָ ׁשֶ יר  ִ ַהּשׁ ֶאת  ֶאְפָרת  ִזְמְזָמה  ב..."  ׁשֵ ּתֵ ְלעֹוָלם  ִויהּוָדה  ב,  ׁשֵ ּתֵ ְלעֹוָלם  "ִויהּוָדה 
ן. ּגַ ַהּבֶֹקר ּבַ

ֶאְפָרת,  ָבה  ָחׁשְ ִמיד,"  ּתָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  רֹוָצה  ִהיא  י  ּכִ יר  ָלׁשִ א אֹוֶהֶבת  "ַסְבּתָ
ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ל  ּכָ אֹוִתי  ֶדת  ְמַלּמֶ א  ַסְבּתָ יר.  ׁשִ ָלּה  יִרים  ַמְזּכִ ה  ִמּלָ ְוָכל  ִסּפּור  ל  "ּכָ
יָרה..."  ּה ַמּכִ ִהיא ֵאיֶנּנָ יר ָחָדׁש ׁשֶ ד אֹוָתּה ׁשִ יִרים. אּוַלי ַהּיֹום ֲאִני ַאְצִליַח ְלַלּמֵ ׁשִ
ַלִים ְלדֹור  א, "ִוירּוׁשָ א ְוַסְבּתָ ל ַסּבָ יר ַעד ְלֵביָתם ׁשֶ ג ְוָלׁשִ יָכה ֶאְפָרת ְלַדּלֵ ִהְמׁשִ

ַלִים ְלדֹור ָודֹור..." ָודֹור, ִוירּוׁשָ

ָעְמָדה  ׁשֶ א,  ַסְבּתָ ֶאל  ר  ַהְיׁשֵ ְוָרָצה  ֶלת  ַהּדֶ ֶאת  ְתָחה  ּפָ ֶאְפָרת,  ָקְרָאה  י!"  ְעּתִ ִהּגַ ‑לֹום!  "ׁשָ
א. ַחת ִהְסּתֹוְבָבה ַסְבּתָ ְפּתַ ֶלת ַהּנִ ַמע ַהּדֶ יָטה ַהחּוָצה. ְלִמׁשְ ָעה ְלַיד ַהַחּלֹון ְוִהּבִ ָ אֹוָתּה ַהּשׁ ּבְ

ֶאת  ָלה  ִקּבְ ִהיא  ֶניָה.  ּפָ ַעל  ט  ֵ ּשׁ ִהְתּפַ דֹול  ּגָ ְוִחּיּוְך  ֵעיֶניָה  אֹורּו  ֶאְפָרת  ֶאת  ָרֲאָתה  ׁשֶ ּכְ
ֲעֵליֶכם,  לֹום  ׁשָ ֵהֵבאנּו  ֲעֵליֶכם,  לֹום  ׁשָ "ֵהֵבאנּו  יר:  ָלׁשִ ה  ְוֵהֵחּלָ דֹול  ּגָ ִחּבּוק  ּבְ ָתּה  ֶנְכּדָ

לֹום ֲעֵליֶכם..." לֹום, ׁשָ לֹום, ׁשָ ֵהֵבאנּו ׁשָ

ַהּיֹום..."  ַמְדנּו  ּלָ ׁשֶ ב'  ׁשֵ ּתֵ ְלעֹוָלם  'ִויהּוָדה  יר  ִ ַהּשׁ ֶאת  ם  ּגַ יָרה  ַמּכִ א  ַסְבּתָ ִאם  "ְמַעְנֵין 
אֹוָתּה  ָרֲאָתה  א,  ַסְבּתָ ֶאת  אֹל  ִלׁשְ ָרְצָתה  ׁשֶ ּכְ ִדּיּוק  ּבְ ַאְך  ֶאְפָרת,  ְלַעְצָמּה  ָבה  ָחׁשְ

ָחֵצר. ּבֶ ְפִליָאה ֶאל ָהֵעִצים ׁשֶ יָטה ּבִ ְמסֹוֶכֶכת ַעל ֵעיֶניָה ּוַמּבִ

חּוץ?" ִהְתַעְנְיָנה ֶאְפָרת. ם ּבַ א, ָמה ַאּתְ רֹוָאה ׁשָ "ַסְבּתָ

ם." ִלי ְלׁשָ ּכְ "ִהְסּתַ

"ְלֵהיָכן?"

ים  ּטִ יר נֹוָסף, "ֲעֵצי ׁשִ ָרה ָלּה ׁשִ א ֶאת ֶאְפָרת ְוׁשָ ָנה ַסְבּתָ ּוְ ם, ֶאל ָהֵעִצים!" ּכִ "ְלׁשָ
ים עֹוְמִדים..." ּטִ עֹוְמִדים, ֲעֵצי ׁשִ

ְמָחה  ה ּבֹוָנה ֵקן!" ׂשָ רֹאׁש ָהֵעץ, ִצּפֹור ְקַטּנָ ּבְ ם ְלַמְעָלה, ַעל ֶהָעָנף ׁשֶ ן! ֲאִני רֹוָאה, ׁשָ "ּכֵ
ֶאְפָרת.

ּבֹו  יל  ְלַהּטִ ּתּוַכל  רֹוָרה  ַהּדְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוַקׁש  ָרִדים  ִמּזְ ֵקן  ּבֹוֶנה  הּוא  רֹור,  ַהּדְ "ֶזהּו 
לֹׁש  ן ָלּה ׁשָ ין ָהֵעִצים, ּוַבּקֵ ּפֹור ּבֵ יר, "ֵקן ַלּצִ ׁשִ א ּוָפְתָחה ּבְ יָרה ַסְבּתָ יִצים," ִהְסּבִ ּבֵ

ִעיר... " ן ּתָ יָצה, ַהס ּפֶ יִצים, ּוְבָכל ּבֵ ּבֵ

א. ל ַסְבּתָ יָרָתּה ׁשֶ ן לֹו ֶאְפרֹוַח, ֶאְפרֹוַח ָזִעיר," ִהְצָטְרָפה ֶאְפָרת ְלׁשִ "ָיׁשֵ

ִהיא  ּה.  ְלִצּדָ ֶנֶעְמָדה  ְוֶאְפָרת  דֹול  ַהּגָ ָהאֶֹכל  ְלַחן  ׁשֻ ְלַיד  א  ַסְבּתָ ָבה  ְ ִהְתַיּשׁ יר,  ָלׁשִ מּו  ּיְ ּסִ ׁשֶ ּכְ
יָרה אֹותֹו,  אֹל אֹוָתּה ִאם ִהיא ַמּכִ ן ְוִלׁשְ ּגַ ְמָדה ּבַ ּלָ יר ֶהָחָדׁש ׁשֶ ִ א ֶאת ַהּשׁ יר ְלַסְבּתָ ָרְצָתה ָלׁשִ

ְלָחן. ֻ ָהיּו ַעל ַהּשׁ ים ׁשֶ ים ָהַרּבִ ּפִ ר ֶאת ַהּדַ א ְלַסּדֵ ה ַסְבּתָ אֹותֹו ָהֶרַגע ֵהֵחּלָ ַאְך ּבְ

רֹוב, "ֵאּלּו אֹוִתּיֹות  ים ִמּקָ ּפִ ּדַ ִהְתּבֹוְנָנה ּבַ ׁשֶ ֲאָלה ֶאְפָרת ּכְ ַתְבּתְ ּפֹה?" ׁשָ א, ַמה ּכָ "ַסְבּתָ
יָרה." י ַמּכִ ֵאיֶנּנִ ׁשֶ

ם ֶאְפּגֹׁש  ִרית, ׁשָ א ֲאִני נֹוַסַעת ְלַאְרצֹות ַהּבְ בּוַע ַהּבָ ׁשָ א, "ּבְ "ָנכֹון," ָעְנָתה ַסְבּתָ
ָרֵאל, ּוְכֵדי  ר ָלֶהן ַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ ְרצֹוִני ְלַסּפֵ ֵאיָנן יֹוְדעֹות ִעְבִרית. ּבִ ה ֵמַחְברֹוַתי ׁשֶ ּמָ ּכַ

ִלית.  ַאְנּגְ ָפָתן, ּבְ ׂשְ ר ּבִ ִבינּו אֹוִתי ֲאַדּבֵ ּיָ ׁשֶ

א?" ִרי ָלֶהן ַסְבּתָ ַסּפְ "ַמה ּתְ

יִנים." ְבַעת ַהּמִ נּו ְוַעל ׁשִ ּלָ ִלים ׁשֶ ַלִים, ַעל ַהַחּיָ ר ָלֶהן ַעל ְירּוׁשָ "ֲאַסּפֵ


