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כן

י ֶאל ֲחלֹוְמָך ְבּתִ ְיָלה ׁשַ ַהּלַ
ִדידּות. ֵמֵאיַמת ַהּבְ

ימֹות ֶהָעִלים  ָחֵצר, ְנׁשִ ח ּבֶ ַער ִנְפּתַ ׁשַ
ָמעֹות ִנׁשְ

ְוׁשּוב ְמכֹוִנּיֹות
ים. ֻתּמִ אֹורֹות ּכְ יר ּבְ ימֹות ֶאת ַהּקִ ַמְכּתִ

עֹות ְמַרֲחפֹות ָעַלי ָהֶאְצּבָ
ֶקַרח ְוָזרֹות. ָקרֹות ּכְ

ֶחֶדר, ְלַמְעָלה, ֲאִני ׁשֹוַמַעת  ּבַ
ר, ּבֵ ְלָחָמה ִמְתּגַ ֶאת ֶקֶצב ַהּמִ
ָרב ּפֹוְרעֹות  ָ ל רּוחֹות ַהּשׁ ּכָ

ילֹון.  ֶאת ַהּוִ

ְך ַמֵהר, ל ּכָ ה ּכָ ָ ָהִיית ִאּשׁ
ָמע ָהַרַחׁש ְך ִנׁשְ ּכָ י ׁשֶ ְבּתִ ָחׁשַ

ִרית. ַחת ַלּכָ ִמּתַ

פֹוִני ב ַלַחּלֹון ַהּצְ יָבה, ִעם ַהּגַ יׁשִ ּבִ
י נֹוַח ָמָצאִתי ִמְסּתֹור ּדֵ

ַרְניּום ּוְפָרָחיו  ין ֲעֵלי ַהּגֶ ּבֵ
יִתי  ם, ִצּפִ ּמֵ י ֲאִויר ְלִהְסּתַ י ּדֵ ְמּתִ ָנׁשַ

ַאְרּתָ  ִתי, ִהׁשְ ְחֹזר ְלִמּטָ ּתַ ׁשֶ
. ֱעַלְמּתָ ּנֶ ֶתק ִלְפֵני אֹו ַאֲחֵרי ׁשֶ ּפֶ
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ִיׁש, ַ ה ִמּשׁ ְזִהירּות, ֹזאת ִרְצּפָ
רּוִצי. ַאל ּתָ

אם אסתכל עלינו כדמויות קומיקס

ְחָדִנית ִרית, ּכֹה ּפַ ת ַלּכָ לֹוֶחׁשֶ
אֹו ְמֻפֶחֶדת

ר,  ֹלא ִהְתַאְפׁשֵ
ק, ָעַלי ְלַהּדֵ י ׁשֶ ַחְרּתִ ֹלא ּבָ

ֶדֶבק ַלֲחֹבק, ְלפֹוֵרר ּוְלַהְצִמיד ּבְ
ימֹות ַרּכֹות ָלָאְזַנִים  ִנית, ְנׁשִ ׁשֵ

ֶחְמָלה. דּוׁשֹות ּבְ ֹלא ּגְ

ַחת ַעְצמֹוֶתיָך, ֲאִני ׁשֹוֶאֶפת מֹוֶלקּולֹות ְמתּוקֹות ּתַ
ְדָאגֹות ֶניָך ַהּמֻ ְזרֹועֹוֶתיָך, ּפָ

ֶחֶדר  ְתּפֹוֶגֶגת ּבַ ׁשּוִתי ַהּמִ ֵמַעל ִהְתַרּגְ
א ֶאָחד ְוזּוג ַרְמקֹוִלים ּסֵ ּבֹו ִמְזָרן ֶאָחד, ּכִ

יָנה. ּדֹוְלִקים ְלֹלא ַמְנּגִ

נמלים

.1
ָהֲעָיָרה ּדֹוַמַעת,

ּה נֹות ּבָ ִצּפֹוֵרי ֶטֶרף ְמַקּנְ
ים ְלֵדי ְמַכְרְסִמים ְמַכִסּ ׁשִ

ַעל לֶֹבן ִמְדְרכֹוֶתיָה ָהֵאיְנסֹוִפּיֹות,
י ר ֵמַעל ָראׁשִ ּקֵ ּה ִמְזּדַ ַהּכֹל ּבָ

ְמצֹוֵקי ֲעָנק. ּכִ

.2
ָבָנה ַהְלּ ם ׁשֶ ׁשֵ אן ּכְ י ּכָ ֵאיֶנּנִ

ָכה ַהֲחׁשֵ ם ׁשֶ ׁשֵ את, ּכְ ֵאיָנּה ִמְתַמּלֵ
י. ֵאיָנּה יֹוֶקֶדת ַעל ָעְרּפִ
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.3
ְזרֹועֹוֵתיֶהם ים ָיִמים ֵמִתים ּבִ ַרּבִ
ים ָיִפים ִקירֹות ְמגּוִרים ל ַרּבִ ׁשֶ

ים ֲחָרִקים ֵמִתים ַרּבִ ֵזִרים ְמרּוִחים ּבַ
ר ים ָיִפים ֲעֵליֶהם אּוַכל ְלַסּפֵ ּתִ ּבָ

יֹום ֶאָחד, אּוַלי.

.4
י ִמְקֶלֶדת ַרֲעׁשֵ

עֹות י ֶאְצּבָ ַרֲחׁשֵ
ֵקטֹות ַוֲחנּוקֹות. ְנָהמֹות ׁשְ

ֵעת  קּום ָמֵלא ּכָ ַהּיְ
רּוָרה. ה ּבְ ּום ִסּבָ דֹול ִמּשׁ י ָרַעד ּגָ ּלִ ַאְך ּכֻ

.5
ִאם אּוַכל ִלְבֹרא

ְרֵטט ִקּיּום ָקָטן ְוָיִחיד ֲאׂשַ
יבּות, ּבֹו קֹולֹוֵתיֶהם  ַרְגָליו ַיּצִ ׁשֶ

ְמעּו, ּבֹו ִיְהֶיה ָ ל ֲאֵחִרים ֹלא ִיׁשּ ׁשֶ
ק ְלָכל ַצַעד ו ְמֻדּיָ ּתָ

ְדֵרגֹות. ֲחַדר ַהּמַ ּבַ


