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חלונות

ְחּתֹו ִמְטּפַ ה ּבְ ּסָ ֶות ּכִ ַהּמָ
ֵני ַהַחּלֹון. ֶאת ּפְ

ׁשּוקֹוֶתיָה ּכֹוֵתב ֲאִויר ּתְ
רֹות ִאּגְ

יעֹות ֶאל ַחּלֹונֹו. ים ְרחֹוקֹות ַמּגִ ַרק ְלִעּתִ ׁשֶ

ָאְמָרה:
ַחּלֹוִני ּלְ ָכְך ׁשֶ י ּבְ ֵאין ּדָ

ֶמׁש ַאַחת. ֵיׁש ַרק ׁשֶ

ֵני ַחּלֹוָנּה ָהרּוַח ָחְלָפה ַעל ּפְ
ְיֵחָפה ּוְכפּוַפת ֹראׁש,

חֹוז ָהֶעֶצב? יָעה ִמּמְ ִהּגִ ֵכן ׁשֶ ּתָ ַהּיִ

ֹלט ּבֹו —  ר ִלׁשְ ִאי ֶאְפׁשָ
ַחּלֹונֹות? א ֹראׁשֹו ּבְ ְך ִמְתַמּלֵ ל ּכָ ׁשֶ ַהִאם ּבְ

ַחּלֹון —
ל ָהֹאֶפק. ית ֵסֶפר ְלִטּפּוחֹו ׁשֶ ּבֵ

ָמִנית ֶאת ַחּלֹוִני ָיָדּה ַהּיְ ִאם ִהיא ְמִזיָזה ּבְ
ָעּה, ֶאְצּבָ ּוְמאֹוֶתֶתת ִלי ּבְ

ָנַפִים. ל ַהּכְ ל ׁשֶ ּזָ ַחק ַהּמַ ֵדי ְלָבֵרְך ֶאת ִמׂשְ ה ֹזאת ַרק ּכְ ִהיא עֹוׂשָ
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רֹון: ּכָ ַאְחּדּות ָהרּוַח ְוַהּזִ
ֲאִביק נֹוַסף

ל ַהַחּלֹונֹות. ַאְלִכיְמָיה ׁשֶ ּבָ

ִהיא ָעְמָדה ְלַיד ַהַחּלֹון
ל ֱאלּול, ִנים מּול ְיֵרחֹו ׁשֶ ִנים ֶאל ּפָ ּפָ

ָרה לֹו ֶאת ִסּפּור ַאֲהָבָתּה ְוִסּפְ
ל ָהרּוַח. ֹסֶרת ׁשֶ ֶהְתֵאם ַלּמָ ּבְ

ַחּלֹון —
ל ֲאָבִנים, ר ׁשֶ ִמְדּבָ

ִטים. ל ַמּבָ ר ׁשֶ ִמְדּבָ

ֵמַחּלֹוִני יֹוְצאֹות
ימֹות — ְנׁשִ

ינֹוִנּיֹות ֵקטֹות ּבֵ סֹוֲערֹות ׁשְ
ימֹות — ְנׁשִ

רֹות ּמְ ּתַ תֹות ַהּמִ ל ְרׁשָ ְיָערֹות ׁשֶ
י ָהָרִקיַע. ְלַגּלֵ ְלֵעֶבר ּגַ

ֵמַחּלֹוָנּה
ץ ִלְרִסיִסים, ְתַנּפֵ ַמן ַהּמִ יט ַעל ַהּזְ ֲאִני ַמּבִ

ֵעיֶהם, כֹוָכִבים ּוְבַמּדְ ֻהְלַעט ּבְ ְלַאַחר ׁשֶ
ְחּבֹוֵאיֶהן, ֲאוֹות ִמּמַ ְרצֹות ַהּתַ ם ִמְתּפָ ׁשָ

ַעׁש. ים ֶאת ֲהֵרי ַהּגַ ָהֲעָנִנים ּפֹוְגׁשִ

ָנַפִים צּוַרת ּכְ ִרים ּבְ ֵביָתּה ֵיׁש ּכָ ּבְ
ל ֶעֶרב, ַלַחּלֹונֹות ּיֹוְצִאים, ּכָ ׁשֶ

ְיָלה. ל ַהּלַ ְלַהֲאִזין ִלְפִסיעֹוָתיו ׁשֶ

ַחּלֹון —
ָחָלל ֵריק

ר ְלֵחיָקיו ָהֶעְליֹוִנים. ֲאִני ִמְתַמּסֵ ׁשֶ
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ֵמַחּלֹוָנּה
ֲאִני רֹוֶאה ֵעִצים

קּוִפים — ָגִדים ְמֹחָרִרים ּוׁשְ עֹוִטים ּבְ
ָרה ם ִהיא ּגָ ַהִאם ּגַ
ל ֲעָנִנים? ַבִית ׁשֶ ּבְ

ַלְיָלה —
ַעד ְלַחּלֹוִני ר ִנְכָנס ִמּבַ ְרּפַ ה ּפַ ִהּנֵ

תּוַח ְלֶמֱחָצה, ַהּפָ
ֵרִני, א ְלַבּקְ הּוא ֹלא ּבָ
יב ִלי. ם ֹלא ְלַהְקׁשִ ּגַ

ק ֶאל ְמנֹוָרִתי — ה הּוא ִמְתנֹוֵדד, ְמֻרּתָ ִהּנֵ
ְך ִנְדֶמה ִלי, ֹלא רֹוֶצה, ּכָ

יַצד ל ּכֵ ּכֵ ֶאְסּתַ א ׁשֶ ֶאּלָ
ל ָהאֹור יו ׁשֶ ּנָ ין ׁשִ הּוא חֹוֵדר ּבֵ

ָהָבה. ג ִעם ַהּלֶ ּוִמְתַמּזֵ

ֶרַגע ַההּוא, ּבָ
ל ֶהָחָלל ָהֵריק מֹו ׁשֶ ס ַעל ֻסּלָ ְיָלה ִטּפֵ ַהּלַ ׁשֶ ּכְ

ֵני ַחּלֹוִני, ְוָחַלף ַעל ּפְ
סֹוְרָגיו, אֹוֵפף אֹותֹו ְונֹוֵגַע ּבְ

י ַהּכֹוָכִבים ַהּנֹוְפִלים ָקָראִתי ֶאת ּתֹוְלדֹות ַחּיֵ
ֵבׁשֹות ִלּפֹות ַהּיְ י ֶאת ַהּקְ ְנּתִ ּוִמּיַ

ַמן. רּו ֵמִאיַלן ַהּזְ ׁשְ ּנָ ׁשֶ

ה —  ל ַהַחּלֹון ַהּזֶ ַמהּו סֹודֹו ׁשֶ
ה אֹוִתי ִמיד הּוא ְמַפּתֶ ּתָ

ה, ֲחֻתּנָ ֶדה ּכַ ְלִהְתַיֵחס ַלּשָׂ
ל ַאֲהָבה? ּוְלַדּמֹות ֶאת ָהֲעָנִנים ְלָיצּוַע ׁשֶ

ַחּלֹונֹות —
תּוִחים ֵחיֵקיֶהם ַהּפְ ּבְ

ִמְתַנֶהֶלת ִמְלֶחֶמת ָחְרָמה
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ין ָהֲאָבִנים ָלָאָבק, ֶמׁש, ּבֵ ֶ ין ָהֲעָלָטה ַלּשׁ ּבֵ
י ֵהם ָרִעים ה ָסבּור ּכִ ַאּתָ ין ְיצּוִרים ׁשֶ ּבֵ

י ֵהם ה ָסבּור ּכִ ַאּתָ צּוִרים ׁשֶ ַלּיְ
ָרִחים ַוֲעֵלי ּכֹוֶתֶרת, ִביֵעי ּפְ ּגְ

ִטים ָבִרים ֻמְפׁשָ ין ּדְ ּבֵ
י ֵיׁש ָלֶהם ּגּוִפים ה אֹוֵמר ּכִ ַאּתָ ׁשֶ

ים ּיִ ִלְדָבִרים מּוָחׁשִ
ֶהְחֵלט ֹלא, ה אֹוֵמר: ּבְ ַאּתָ ׁשֶ

ִבְגֵדיֶהם ֵיׁש ַרק אֹור. ּבְ
לּו, הֹו ֵחיֵקי ַהַחּלֹונֹות ַהּלָ

ים, ּיִ ׁש ֲאִמּתִ ם ַמּמָ ַאּתֶ
ֹפר. ים ִמּסְ ְעּתּוֵעי ָהַעִין ֵהם ָהַרּבִ ּתַ

ִהיְסטֹוְרָיה —
ָמָסְך ָעֶבה

ל ַעל ַחּלֹוִני. ְלׁשֵ ּתַ ִמׁשְ

ַחּלֹון —
ּסּוִרים. ים ַלּיִ ַסם ַחּיִ

ַהַחּלֹון ּכֹוֵתב ֶאת ַחּלֹוָנּה
ֶמׁש, ֶ ָרַאת ַהּשׁ ַהׁשְ ּבְ

אֹור ַהּיֹום קֹוֵרא אֹותֹו
ִיל. ָרַאת ֲעֶלֶטת ַהּלַ ַהׁשְ ּבְ

ָכל ַחּלֹון ֲאִני ָצִריְך ִלְפּתַֹח ּבְ
ֵאין ְסֹפר ַחּלֹונֹות ֲאֵחִרים.

ָעִמים ַרּבֹות, ּפְ
ָרִאיִתי ֶאת ָיַמי ַהחֹוְלִפים

ִבים ְלַיד ַהַחּלֹון יֹוׁשְ
ִתי, ְלַצד ִמּטָ

ֵדי ִלְקֹרא ֶאת ָהֹאֶפק, ֹלא ּכְ
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טּוִחים ֵדי ִלְהיֹות ּבְ א ּכְ ֶאּלָ
ֵהם ּדֹוִמים ָלֲעָנִנים. ׁשֶ

ַחּלֹון —
ֶמׁש. ֶ ל, ָהַאֶחֶרת ַלּשׁ ֶלִחי ַאַחת ַלּצֵ

ַחּלֹון —
לֹום, ְפַרד ְלׁשָ ּנִ ֵלב ׁשֶ

ה. ינֹות ִלְפִגיׁשָ י ְזרֹועֹות ַמְמּתִ ּתֵ ׁשְ

ְלַחּלֹוָנּה ֵאין ֵצל —
ֶמׁש? ֶ ל ַהּשׁ הּוא ִחּקּוי ׁשֶ ֵני ׁשֶ ַהִאם ִמּפְ

ָצָעיו ָהיּו, אּוַלי, ּפְ
יֹוֵתר בֹוִהים ּבְ ַהַחּלֹונֹות ַהּגְ

ינֹו ְלֵבין ָהעֹוָלם. ְפִריִדים ּבֵ ַהּמַ

דֹות ַחּלֹוָנּה ִמְצטֹוְפפֹות י ּגְ ּתֵ ַעל ׁשְ
ל ֲחלֹומֹות ְסִפינֹות ׁשֶ

ה, יׁשָ ר ַהַהְפָלָגה אֹוָתן ִהּתִ ֲאׁשֶ
ּוְסִפינֹות ֲאֵחרֹות

יָבה. ִ ה ַהּשׁ יׁשָ אֹוָתן ִהּתִ ׁשֶ

ַחּלֹון —
ֵדי ִלְקֹרא ֶאת ָהאֹור, קֹום ּכְ גּוף ַהּמָ ַצע ּבְ ּפֶ

ּתֹוְקִקים ֵאָליו? ֱאֶמת ִמׁשְ ּבֶ ִחיד ׁשֶ ַצע ַהּיָ ָהֵאם ֶזה ַהּפֶ

ַחּלֹון:
ֵרָאה ֶנֱאַנַחת ְוֶנֱאֶנֶקת.

ַחּלֹון —
ָקִלים ְמאֹוְתִתים ֵמָרחֹוק, ּדְ

ָקִלים, יַע ֲאֵליֶכם, הֹו ּדְ ֲאָבל ֵאיְך ַאּגִ
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יִני ְלֵביֵניֶכם? ַמִים חֹוְצִצים ּבֵ ָ ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ

י ֵיׁש ֶלָחָלל ָהֵריק ָרִאיִתי ּכִ י זֹוֵכר ׁשֶ ֵאיֶנּנִ
ַטּבּור,

ַעד ְלַחּלֹוִני. ַבד ִמּבַ ִמּלְ

ָיִמים — 
ִמיד יֹוְצאֹות ְוחֹוְזרֹות ר ּתָ רֹות ֲאׁשֶ ּיָ ׁשַ

ל ַחּלֹונֹות. ימֹון ׁשֶ יׁשִ ּבִ

ֵאיזֹו ֵאׁש ּבְ
ָפה ֲאִני ָצִריְך ִלְלֹחׁש ִלְמחּוַגת ַהּשָׂ

ַתְכֵנן ֶאת ַהַחּלֹונֹות ּתְ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ְצִחּיּות ַהחֹוֶנֶקת ַהּזֹאת? ִקירֹות ַהּנִ ּבְ

מערבית ראובן שניר


