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יובל פז

אף אחד לא ראה אותו

"אני ציפור מתה, 
ציפור אחת שמתה"  )זלדה(

ָהָיה ֶיֶלד  ׁשֶ ּכְ
ַאף ֶאָחד ֹלא ָרָאה אֹותֹו.

ָער יקּו לֹו ַמְסִטיק ַלׂשֵ ַהְפָסָקה ִהְדּבִ ּבַ
ְדְרגֹות ּמַ ה ָיְרָדה ִאּתֹו ּבַ ְוַהּבּוׁשָ

ִגְדרֹות ֶהָחֵצר, ף ּבְ ַצא ְלִהְתַלּטֵ ּיָ ׁשֶ ּכְ
כֹוִנּיֹות ַהּצֹוְפרֹות. ּמְ ִלְבהֹות ּבַ

ה ָרָצה ִלְהיֹות  ּמָ ַרק ֱאלֹוִהים יֹוֵדַע ּכַ
ם. טֹוב ְלֻכּלָ

עּוָפה ֵדה ַהּתְ א ִלׂשְ תֹות ָנַסע ִעם ַאּבָ ּבָ ּוְבׁשַ
ְסלּול. ִלְראֹות ְמטֹוִסים ָנִחים ַעל ַהּמַ

ְך ָקרֹוב ל־ּכָ הּוא ָהָיה ּכָ
ִחיׁשֹות. תֹוְך ַהּלְ ֲאָבל ָסגּור ּבְ

ר ַבּ ׁשְ ִנּ ֶשׁ ֲחקּו ּבֹו ְוָצַחקּו ּכְ ֵהם ׂשִ
ה  ּסָ ְיָלה ּכִ ַעם ֶשַהּלַ ָכל ּפַ ְוָאֲהבּו ִלְקֹטף אֹותֹו ּבְ

ֶאת ַהֵעיַנִים ָהֲאֻדּמֹות.
ִדיִזְנגֹוף א ּבְ ל ִעם ַאּבָ ְוִלְפָעִמים ִטּיֵ

ִליָדה   ְוָאְכלּו ְגּ
ָבִנים. ֶפת ְוֻדְבּדְ ִעם ַקּצֶ

ָמָחר אּוַלי ֵהם ִיְקְראּו ִלי.
ָרה ָאסּור ְלִהְצַטֵער ַעל ַמה ֶשּקָ

ה ַרק ְלַצּפֹות ְלרּוַח ַקּלָ
ְרקֹון ִים ְלֹאֶרְך ַהּיַ אֹו ִלְרּכֹב ַעל אֹוַפּנַ

ם ּיָ א ּבַ ך ְלִהְתַרֵחץ ִעם ַאּבָ ְוַאַחר־ּכָ
ים. ּלִ ּוְלַהְמִריא ַעל ַהּגַ
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ופתאום ילד 

ַחד  ֶלד ְוַהּפַ ָאה ֲאִני ׁשּוב ַהּיֶ ַאּתְ ּבָ ׁשֶ ּכְ
ה  תֹוְך ַהּפֶ לּוָאה לֹו ּבְ ָבה ּכְ ַהַמֲחׁשָ ׁשֶ

ּתֹוֶקֶקת ִלְנֹסק ּוְלָהִביא ְויֹוָנה ִמׁשְ
ׂשֹוָרה. ְוֵאין ּבְ

ץ   ּוֵ ב ֲאִני אֹוֵהב ּוִמְתּכַ ר ֲאִני חֹוׁשֵ ֲאִני ָרֵעב ֲאִני ִעּוֵ
ר ִלְכנּוְפַית ַהַפְנַטְזיֹות ָהֲאסּורֹות ִמְתַמּסֵ

יְך ִלְנּדֹד  ְך ּוַמְמׁשִ נֹוֵגַע ּבָ
א.   ה הּוא ּבָ ֶקט!? ִהּנֵ ֶ ה ַהּשׁ ְוִהּנֵ

הילדים

ַמן ּדֹוֵאג ָלֶהם ל ַהּזְ ֲאִני ּכָ
ר   ֵעֶשב ּבַ ִלים ּבְ ְלּגְ ִמְתּגַ

ם י ַהּיָ ּלֵ ים ֶאל ּגַ ְמַזְנּקִ
ֲחלֹומֹות.   ִדים ּבַ ִנְלּכָ

ב ַוֲאִני יֹוׁשֵ
ה ְפִרּיָ ּסִ ּבַ

ֶפה ֵבית ַהּקָ ּבְ
אּוַלם ַהּקֹוְלנֹוַע ּבְ

ב ָהאֹוַפּנֹוַע ַעל מֹוׁשַ
ֶדֶלת ְנעּוָלה יט ּבְ ַמּבִ

ְרחֹוב ְלֹלא מֹוָצא ְלַבד ּבִ
ְתאֹום ּפִ ׁשֶ

ְמָחָתם. ָוַחת ׂשִ ִנְקָרע ִמּצְ

ִים ְדִהיַרת אֹוַפּנַ ֵהם חֹוְלִפים ּבִ
ָפחֹות ֶאְזּכֹר  ּלְ ל ׁשֶ ּלֵ ַוֲאִני ִמְתּפַ

בּור  ֵאִרּיֹות ְצחֹוק ׁשָ ׁשְ
נּוחּו ֶאְצִלי ּיָ ׁשֶ

ַפִים ּגָ ּמַ ְבקּו ּבַ ּדָ רּוֵרי ַהּבֹוץ ׁשֶ מֹו ּפֵ ּכְ
לּוִלּיֹות. ְ ׁשּ ּתֹוַלְלנּו ּבַ ִהׁשְ ֹחֶרף ַאֲחֵרי ׁשֶ ּבַ


