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 האצבע הקטנה

ַעם ְלַכלֹא ָח ָבה ַעְצָמּה ַאף ּפַ בֹות-ןׁשְ לּוַח ַמְחׁשָ   .ּׁשִ
ֶרך ַהּגּוף ׁשֹוֶאֶפת ָלֲאׁשֶ ,ּאֹו ְלַמִטיַלת מֹוָרא   .ֵאיְנסֹוףְר ּדֶ

מֹו ֶמְטרֹונֹו ֶאְמָצעּות ָמחֹוג ּכְ    ,ם ֵחֶרׁשּלֹא ִאְיָמה ּבְ
ן ּוָ ר ּכֻ א ָרעֹות ,ֲאׁשֶ ְמַנּבֵ   .ֲחצֹות-ִלְפֵני-ְלָחֵמׁש ,ּכִ

  
יֶהם ,ָהֲאֵחרֹות ְרׁשֵ ים ַעל ׁשָ ּפִ ְלׁשּו ּדַ    ,ּתָ

ֶרֶגל הֹוֵלָלה מֹו ּבְ רֹון ּכְ ִעּפָ   ָאֲחזּו ּבְ
ָבר ְקַטּנֹות ָעֶליָה עֹות ַהַיְלּדּוִתיֹות ּכְ ַּהַטּבָ ּ ּ  

מֹו ַהִמְכָנַסִים ַאֲח ,ּּכְ ה  ֵריֶהןׁשֶ   ָדהּבְִאְו -ָלְבׁשָ
  

י לּול ִמּדַ ָדד ַעל רֹאׁש ּתָ ָסה ּבָ    ,ִהיא לֹא ִטּפְ
י ֶאל ּתֹוך ֲחַלְדְולֹא ָח הְָרה ָעמֹק ִמּדַ   .ל ַהּפֶ

ַעם ַאַחת ֵתף ,ָרק ּפַ ַנְדֵנַדת ַהּכָ    ,ֶנֱאֶחֶזת ּבְ
ִביׁש ָמָזל ,ָיְצָאה לֹא ָרחֹק   .ֲאָבל ּבְ

  
ֶ.ֶזה ָקָרה ה ,ֶּאָלא ְלזֹאת ,ַאֵחרהּו  לֹא ְלִמּשׁ    ,ְקַטּנָ
ד ,ֲעלּוָבה סָּ ת ,ּבַ ַתְחּבֹׁשֶ    ,יֹוד ּוְבָדםּבְ ,ּבְ

ַמַחת ׂשֹוָרה ְמׂשַ י ַהיֹום ּבְ ָּחְלָקה ִאּתִ ּ,   
ִחָיה ִאים ַהָקִמים ִלּתְ ל ַהּתָ ֲענּוג ׁשֶ ְּצַמְרמֶֹרת ּתַ ּ.  

  המעיל
ָעְרָמה ֶאת צּוַר ,ֶּזה ַרק ַהְמִעיל עֹודֹו לֹוֵבש ּבְ    ,ת ּגּוִפיּבְ

ְתאֹםֱחֶה טֹות ּפִ ִּליק ֶאל ְזרֹועֹוֶתיך ַהמּוׁשָ ָ.  
ב ַהִאם ה חֹוׁשֵ ָהִייִתי ְיכָֹלה ְלִהּכָ ,ַאּתָ   ַאֶחֶרתֵנס ְלתֹוָכן ׁשֶ
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ָעִרי ְוַעל סּוס ָלָבן ְגִליַמת ׂשְ ר ּבִ   ?ֵמֲאׁשֶ
ך ְטרֹוָיאִני , ֶזה סּוס ְללֹא רֹוְכבֹו.ֶּזה ַהְמִעיל ל ּכָ   .ְלֹא ּכָ

ְטָנהֲאִני ַר רּוָעה ִמזֹוּבְ ,ק ַהּבִ   .ֵּאין ָמהּות ּגְ
ך ְלֶאֶלף  ְרוּוִליםְהּוא ָהָיה מּוָכן ְלֵהַחּתֵ    ,ׁשַ

אְרך ֵדי ִלְתלֹות ָיַדי ַעל ַצּוָ   .ָּכְ
ֲח ,ֶּזה ַרק ַהְמִעיל ְלָבסֹוף ָקַלְטּתָ ,ׁשֹבְוַאל ּתַ   ׁשֶ

ֻכְתָנה ֲעלּול ַהַחם ֶהָעטּוף ּבְ   .ֶאת ַהּתַ

  חלון
ְמּדּוִמים ,ַּחת ֶאת ַהַחלֹון ִלְרָוָחהֲאִני ּפֹוַת ק ַהֵחֶדר ֵמרֹב ּדִ ּנֵ ּתַ ִיׁשְ   .ּׁשֶ

ַקַא ר ֲעַד ,עַחר ֵיָרַגע ְוִיׁשְ   .ַעל ַקְרָקִעית ַהֻחִלין ,ןִיּפֹוׁשֵ
  

   ,ֹוֵתיֶהם ָצפֹות ְועֹולֹותּק ְצָלִלי ַר– ד טֹוְבִעים ַהֲחָפִציםד ֶאָחֶאָח
ִית ָנ ַהּבַ ׁשֶ ִצְמִחָיה ׁשֶּכְ ֶמֵעֶבר ַלַחלֹון ,ל ַמִיםּע ּכְ ְּמַהְדֵהד קֹולֹות ׁשֶ ּ.  

  
ים ׁשִ ָנה ִמְתַלְחׁשְ ִחים ,ְֲאִני ׁשֹוַמַעת ֵאיך ַחְדֵרי ַהׁשֵ ים ,ְמֵלֵאי ָהֵריחֹות ,ַּהִמְטּבָ    ,ִמְתַקְרְקׁשִ

ּתֵ ל ּבָ ִהיִרים ׁשֶ רֹוְזדֹוִרים ַהּבְ ִסְמְטאֹות ַהּפְ ֶקתּבְ ּתֶ   .י ַהחֹוִלים ָהֲאָנָחה ֻמׁשְ
  
ֵנִסיֹותֵּמַלאּו לּויֹות ּכְ ,י ַהּכְ ִפלֹות ּתְ ם ַהּתְ ַחת ַליִאּׁשָ    ,ְמרֹונֹותִּקקֹונֹות ִמּתַ

ֲעָלָטה ִנים ְוִעם ָהֶרֶטט ָהַאֲחרֹון מּוָתִכים ּבַ ים אּוֵדי ֱאמּוָנה ֲעׁשֵ ם רֹוֲחׁשִ   .ׁשָ
  

ֶמת ִהְתָעלּות ָנְכִרָיה ֵאיֶנ ,ֲּאִני נֹוׁשֶ ִּנזֹוָנה ִמן ַהַטְרָחנּות ׁשֶ ִליָנּּ    ,ּה ׁשֶ
ר ְלֶרַג ֵאב ֲאׁשֶ י ְלַעְצִמע ִנּכְַוַהּכְ ְמַעטר ִלי י ְמַאְפׁשְֵּסּתִ    .םֵל ְלֵהָעּכִ

  
ְמקֹוִמי ְוחֹוֶזֶרת ַעל ִמלֹות ַהִהְמנֹון ּכֹוְרעֹות ּבִ ִים ׁשֶ ְרּכַ ין ַהּבִ    ,ֲּאִני זֹוֶחֶלת ּבֵ

נּוָרק ַעל ְמַנת ִלְמֹד ר ַהּגָ ַחּד ְלגּוִפי ֶאת ִהַלת ַהּנֵ   .ּב ִמן ַהִמְזּבֵ
  

עֹון ַהִקיר ב ׁשְ ּנֵ ִלים ַרֲעֵמי ַהְצחֹוק ְוֵכיָצד ִמְתּגַ ְלּגְ ֲּאִני ׁשֹוַמַעת ֵאיך ִמְתּגַ ּ ְ,   
ְנָיִנים ל ַהּבִ ְלכּו ַלחֹוף ַהַחְדגֹוִני ׁשֶ ֻהׁשְ ָיִרים ַהְמֻמְרָטִטים ׁשֶ   .ְּואֹוֶסֶפת ֶאת ַהׁשְ

  
אי ֶזה .ֲאֵחִרים יֹוְדִעים ִלְחיֹות ְתאֹם.ַוּדַ   . ָלח ְוָקִריר ּפֹה ּפִ

ָ ט ָהִאּשׁ ִממּולֶזה ַמּבָ ּה ׁשֶ ם ִהיא סֹוֶגֶרת ַחלֹון.ּ   .ּ ּגַ


