
יֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשל ַסָּבא ִׁשְמעֹון

ׁש  ב ֻמּתָ ְמעֹון ָיׁשַ א ׁשִ ֶדת ִהְתָקְרָבה ְלִסּיּוָמּה. ַסּבָ ת יֹום ַהֻהּלֶ ְמִסּבַ
ָרִחים הֹוֵלְך ְונֹוֵבל  י, ֵזר ַהּפְ ָסְרּתִ ֶדת ָהָאדֹם ַהּמָ א יֹום ַהֻהּלֶ ּסֵ ַעל ּכִ
ָנה  ל ָחמֹוס ָחמּוד — ַמּתָ ְרּבֵ יו ִמְתּכַ ְרּכָ ַעל ָקַרְחּתֹו ַהּנֹוֶצֶצת ְוַעל ּבִ
ֵלְך  ּנֵ ה ׁשֶ ִחּנָ ֵעיָניו ּתְ ָרִאיִתי ּבְ ינֹו. ִנְדֶמה ִלי ׁשֶ ה ִמּנִ ל ֶזה ַעּתָ ּבֵ ּקִ ׁשֶ
ְרָסה  ְרֵקד ַעל ַהּכֻ ן לֹו ִליׁשֹן אֹו ְלָפחֹות ְלִהְתּפַ ְיָתה ְוִנּתֵ ָבר ַהּבַ ּכְ
ם ְלִאּטֹו ְוִלְנחֹר ַעד  ֵלִויְזָיה. הּוא אֹוֵהב ְלֵהָרֵדם לֹו ׁשָ מּול ַהּטֵ
ְקֵלט,  יָרה ֶאת קֹול ַהּמַ ַרַעׁש. ִהיא ַמְגּבִ ָבר לֹא עֹוֶמֶדת ּבָ ְבָתא ּכְ ּסָ ׁשֶ
י." ְנּתִ ְכָלל לֹא ָיׁשַ קֹומֹו ְואֹוֵמר, "ּבִ הּוא ִמְתעֹוֵרר, קֹוֵפץ ִמּמְ ַעד ׁשֶ

ָבִרים ָהְרִגיִלים: ִחים ַהּדְ ְלָידֹו ָהיּו ֻמּנָ
ה  צּוַרת ִהיּפֹוּפֹוָטם. )ֹזאת ַהַחּיָ ף ּבְ ֹראׁשֹו ְמֻגּלָ ל ֲהִליָכה ׁשֶ ַמּקֵ
ֶדת,  ר ְלָהִביא לֹו ְלָכל יֹום ֻהּלֶ ֶאְפׁשָ ָנה ׁשֶ ּתָ א ְוַהּמַ ָהֲאהּוָבה ַעל ַסּבָ

ה.( ּנָ ֵבַע ִמּמֶ ְוהּוא ֹלא ׂשָ
ָיִדּיֹות  ים ַמְבִהיִקים,  ֲאֻדּמִ ים  ּלִ ְלּגַ ּגַ ְכָלל, ִעם  ְמׁשֻ ֲהִליכֹון 
ּוַמֲעָמד  ָיֹרק  ָיד  ּמּוָבן(, ַמֲעצֹור  ּכַ ִהיּפֹוּפֹוָטם  צּוַרת ֹראׁש  )ּבְ
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ׁש  ִהְתַחּדֵ ְוִלְקֹרא ָמה  ַלֲעֹצר  ִיְרֶצה  א  ּבָ ּסַ ׁשֶ ְלִמְקֶרה  ְלִעּתֹון, 
עֹוָלם. ּבָ

יִנים,  ֵני ַהּנִ ָכִדים ּוׁשְ ֶרת ַהּנְ ָחה, ּכֹוֵלל ֲעׂשֶ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ַאר ּבְ ל ׁשְ ּכָ
יִדים ַעל  ָחה ַמְקּפִ ּפָ ׁשְ ּמִ ים. ֶאְצֵלנּו ּבַ ׁשּוׁשִ ם ָהיּו ּתְ ּלָ ָבר ָעְזבּו. ּכֻ ּכְ
ָאה(, ִלְתֹקַע אֹוָתם  ָנה ַהּבָ ָ ָרִטים: ִלְסּפֹר 91 ֵנרֹות )ֶאָחד ַלּשׁ ּפְ
ר  ל ִמְסּפַ ּצּוָרה ׁשֶ ֲאִני אֹוֶפה ּבַ ית ׁשֶ ָסְרִתּ ֹוקֹוָלד ַהּמָ עּוַגת ַהּשׁ ּבְ
ָהִראׁשֹוִנים ֹלא  ַעם — 90(, ְלַהְדִליק אֹוָתם ַמֵהר )ׁשֶ ִנים )ַהּפַ ָ ַהּשׁ
ָעִמים  א 91 ּפְ ָהַאֲחרֹוִנים ֻיְדְלקּו( ּוְלָהִרים ֶאת ַסּבָ ִיְכּבּו ַעד ׁשֶ
א  ף, ֹלא? יּוַבל, ִאּמָ יִדים(. ְמַעּיֵ ֶאְצֵלנּו ַמְקּפִ י ָלֶכם ׁשֶ )ָאַמְרּתִ
ְבנּו,  ַ א ְוָסְבָתא ְוִהְתַיּשׁ ל ַסּבָ ִית ׁשֶ ר ֶאת ַהּבַ ַמְרנּו ְלַסּדֵ ּלֹו ַוֲאִני ּגָ ׁשֶ

ֲהרּוִגים ֵמֲעֵיפּות.
א  א. ַסּבָ ָבּ ׁש יּוַבל ִמּסַ ּקֵ ּפּור?" ּבִ ר ֶאת ַהּסִ ַסּפֵ א, אּוַלי ּתְ "ַסָבּ
ה יּוַבל ָאַמר  גּול. ָלּמָ ּדָ ר ִסּפּוִרים  ְמַסּפֵ ּכִ ָחה  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ְמֻפְרָסם 
א ֵיׁש ַרק ִסּפּור ֶאָחד,  ׁשּוט: ְלַסּבָ ּפּור" ְוֹלא "ִסּפּור"? ֶזה ּפָ "ַהּסִ
ַעם ֹלא  הּוא ַאף ּפַ ּום ׁשֶ ֲעֵמם ִמּשׁ ַעם ֹלא ְמׁשַ ֲאָבל הּוא ַאף ּפַ

חֹוֵזר ַעל ַעְצמֹו. 
ַעם  א ְוָסְבָתא. ּפַ ל ַסּבָ ה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ִגיׁשָ ּפּור הּוא ַעל ַהּפְ ַהּסִ
ל ָאִביב.  ל ּתֵ חֹולֹות ׁשֶ ַעם ּבַ ִריז, ּפַ ָפּ ַעם ּבְ ָקִהיר, ּפַ ה ּבְ ִהיא ִהְתַרֲחׁשָ
ַעם  ְרחֹוִנית. ּפַ ה ִפּ ַעם ֲאֻדּמָ ה, ּפַ ֻחָלּ ְמָלה ּכְ ה ׂשִ ַעם ָסְבָתא ָלְבׁשָ ּפַ
ִים  ּנַ ִ ם ַזְלָעפֹות ְוַהּשׁ ׁשֶ ָקה לֹו ַלּגּוף ֵמרֹב חֹם, ּוַפַעם ָיַרד ֶגּ ַהֻחְלָצה ִנְדּבְ
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ַעם ִהיא.  ה, ּפַ ִחּלָ ָנה ֵאֶליָה ּתְ ַעם הּוא ּפָ ל ָסְבָתא ָנְקׁשּו ִמּקֹר. ּפַ ׁשֶ
ף.  י ִהְתַחּצֵ ַעם ָסְטָרה לֹו ּכִ ּלֹו, ּפַ ִדיחֹות ׁשֶ ַעם ִהיא ָצֲחָקה ֵמַהּבְ ּפַ
ה,  ּנֶ ּתַ ִמיד ִמׁשְ ּפּור ּתָ ה ֶאת ֶזה, ֲאָבל ַהּסִ רּור ֵאיְך הּוא עֹוׂשֶ לֹא ּבָ
ית  ק. ֲאִני רֹוֶצה ְמאֹוד ָלַדַעת ֶאת ָהֱאֶמת ָהֲאִמּתִ ִמיד ְמַרּתֵ ְוהּוא ּתָ
ּנּו. ְוָסְבָתא? ִהיא  ץ אֹוָתּה ִמּמֶ ֱאֶמת, ֲאָבל ֲאִני לֹא ַמְצִליַח ְלַחּלֵ ּבֶ
ּנּוִיים  ִ ַמע ַהׁשּ ֶכת ְלִמׁשְ ה! ָאְמָנם ִהיא ְמַחּיֶ ֻעּלָ ֶפת ִאּתֹו ּפְ ּתֶ ְמׁשַ
ֲאִני ׁשֹוֵאל אֹוָתּה ָמה ָנכֹון ּוָמה  ׁשֶ ֲעִליָלה, ֲאָבל ּכְ כּוִפים ּבָ ַהּתְ
ָך? לֹא ָיֶפה!" ּלְ א ׁשֶ ה לֹא ַמֲאִמין ְלַאּבָ ֶמת, "ַאּתָ ּמֶ לֹא, ִהיא ִמּתַ

א  ה. ַסּבָ ׁשָ ּקָ א ַלּבַ ן, ִסּפּור, ִסּפּור!" ִהְצָטְרפּו ָסְבָתא ְוִאּמָ "ּכֵ
ְך ֶאת  ִני, ִחּיֵ ֵהִרים ַעְפַעף ְמֻנְמָנם ֶאָחד, ֵהִרים ַעְפַעף ְמֻנְמָנם ׁשֵ
יַע ָעַלי. ָבן, ָזַקר ֶזֶרת ְוִהְצּבִ ָפם ַהּלָ ַחת ַלּשָׂ ֻפְרָסם ִמּתַ ִחּיּוכֹו ַהּמְ

עֹו  ְקֵצה ֶאְצּבָ ף ּבִ ְמעֹון, ְוִלּטֵ א ׁשִ י, ַסּבָ ּלִ א ׁשֶ ַסק ַאּבָ "הּוא," ּפָ
ְרַות ֶהָחמֹוס ֶהָחמּוד. ֶאת ּפַ

י. ַאְלּתִ "ָמה ֲאִני?" ׁשָ
ר ְלִלּטּוָפיו. ֶדת, ֶהָחמֹוס ִמְתַמּכֵ "הּוא," ָחַזר ֲחַתן יֹום ַהֻהּלֶ

י. ְנּתִ "ָמה ֲאִני?" ִהְתַעְצּבַ
יר ְליּוַבל,  א ְוִהְסּבִ ַסק ַסּבָ ר ָלנּו ַהּיֹום ִסּפּור," ּפָ "הּוא ְיַסּפֵ
ר ְלָך ִסּפּוִרים ַעל ֵאיֶזה  הּוא ְמַסּפֵ ַמן ֲאִני ׁשֹוֵמַע ׁשֶ ַהּזְ ל  "ּכָ

ִריְסטֹוֶפר..." ּכְ
ן אֹותֹו יּוַבל. ּקֵ ִריְסְטָיאנֹו," ּתִ "ּכְ
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ּלֹא  הּו ֶהֱאִמין לֹו ׁשֶ ִאּלּו ִמיׁשֶ א )ּכְ ים ַסּבָ ִריְסְטָיאנֹו," ִהְסּכִ "ּכְ
ִריָטִניָקה ְוַהּג'ֹוְרג'..." ָיַדע...(, "ְוַהּבְ

ן ׁשּוב יּוַבל. ּקֵ ִריִגיָטה ְוג'ּוְניֹור," ּתִ "ּבְ
ֶהם ג'ּוְניֹור, ְוָכל ָהרֹוָמִנים  ּלָ ן ׁשֶ ּלֹו, ְוַהּבֵ ִריִגיָטה ַהּזֹאת ׁשֶ "ְוַהּבְ
ַכּדּור ּפֹוֵרַח ְוחֹוְזִרים, ָטִסים  יִנים. ְוֵהם ָטִסים ּבְ ְוַהּמֹוְנּגֹוִלים ְוַהּסִ

נּו ִסּפּור." ר ְלֻכּלָ ַסּפֵ ּיְ ו ׁשֶ ְוחֹוְזִרים. ָאז ַעְכׁשָ
ם ֲאִני ָהִייִתי ָעֵיף ֵמֲחִגיַגת יֹום  י. ּגַ ְנּתִ א'ֶלה," ִהְתַחּנַ "ֲאָבל, ַאּבָ
ה ֶלֱאפֹות ֶאת עּוַגת  ה ָקׁשֶ ּמָ ם יֹוְדִעים ּכַ ה. ַאּתֶ ֶדת ָהֲאֻרּכָ ַהֻהּלֶ

ה ְזַמן ֶזה לֹוֵקַח? ֶדת ָהֲעָנִקית, ָהא? ְוַכּמָ יֹום ַהֻהּלֶ
ַמע ָאְזָניו. הּוא ָקַפץ  א'ֶלה?" לֹא ֶהֱאִמין יּוַבל ְלִמׁשְ "ֲאָבל, ַאּבָ
יו ִלְפֵני  ְרָכּ א, ָיַרד ַעל ּבִ ג ֶאל ַסּבָ ּלֵ קֹום ִרְבצֹו, ּדִ ַעל ַרְגָליו ִמּמְ
א'ֶלה!" ְוָאז, ְלַאַחר ֲהפּוָגה ְקָצָרה,  ל, "ֲאָבל, ַאּבָ ֶהָחמֹוס ְוִיּלֵ
ּבֹו ָסְבָתא,  ָקה!" ּוְלַאַחר עֹוד ֶרַגע, ׁשֶ יְך, "ֲאָבל, ַאּבּוׁשְ ִהְמׁשִ
ם  ִסּיֵ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ חֹוק  ַהּצְ ְרֵצי  ּפִ ַלְחֹנק ֶאת  ּו  ִהְתַקּשׁ א  ְוִאּמָ א  ַסּבָ
ה  ֲחוּות ַקּלָ ּתַ ָרָמִטי, "ֲאָבל, ַאּבּוָיה!" ַאֲחֵרי עֹוד ִהׁשְ קֹול ּדְ ּבְ
ָגה, ָחַזר יּוַבל  ם ֵמַהַהּצָ ֵ ּלֹא ִהְתַרּשׁ ָהל ַהּצֹוֵחק ְוֶלָחמֹוס, ׁשֶ ַלּקָ

ִטיַח. ָ ב ַעל ַהּשׁ ּכַ ִלׁשְ
א  ּסֵ ּכִ ּבַ נֹוִחּיּות  ּבְ א  י," ִהְתַעְרֵסל ַסּבָ ּלִ ׁשֶ ֶדת  "ֶזה יֹום ַהֻהּלֶ
ם,  ּלֹו ְוִסּיֵ ִמיַכת ַהִהיּפֹוּפֹוָטִמים ׁשֶ ׂשְ ָהֲעָנִקי, ָעַטף ֶאת ַעְצמֹו ּבִ

ֵרָרה." "ֵאין ְלָך ּבְ
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הּוא ֵהִזיז  י ֵמָהֶרַגע ׁשֶ ֵרָרה ֵהַבְנּתִ ֵאין ִלי ּבְ ה ׁשֶ טֹוב, ֶאת ָהֻעְבּדָ
ו, ִעם  ֶרת ְלֶעְבִרי. ֲאָבל ֵאיְך ֲאִני ַאְמִציא לֹו ִסּפּור ַעְכׁשָ ֶאת ַהּזֶ
ִדְמיֹוִני  ֹראׁש. ּבְ ל ָהֲעֵיפּות ַהּזֹאת? ֹלא ָהָיה ִלי ׁשּום ִסּפּור ּבָ ּכָ

ִרית ַוֲהמֹון ְנִחירֹות. ה, ּכָ ָהיּו ַרק ִמּטָ
יָמה ַאף ֶאָחד  ה, ֲאָבל ִהיא ֹלא ִהְרׁשִ י ֲאָנָחה ֲעֻמָקּ ַלְטּתִ ּפָ
א,  י ַעל ַסּבָ ְלּתִ ּכַ נֹוחּות. ִהְסּתַ מּו ָלֶהם ּבְ ָבר ִהְתַמּקְ ּכְ ֵמַהּנֹוְכִחים, ׁשֶ
ּלֹו,  ל ַהֲהִליָכה ׁשֶ ְמנּום ָהֲאהּוָבה ָעָליו, ַעל ַמּקֵ ת ַהּנִ ָחַזר ְלֶעְמּדַ ׁשֶ
י  ַתְחּתִ ק, ּפָ ּנֵ ְתּפַ ל ָסְבָתא, ַעל ֶהָחמֹוס ַהּמִ ּלֹו ְוׁשֶ ַעל ַהֲהִליכֹון ׁשֶ

י: י ְוָכְך ָאַמְרּתִ ֶאת ּפִ
ֶלג ַהּצֹוֵנַח  ֶ ׁשּ ל ּבַ ּכֵ ַחְדרֹו, ַעל ַיד ַהַחּלֹון, ִהְסּתַ ב ּבְ "ג'ּוְניֹור ָיׁשַ
בּוַע  ָ ל ַהּשׁ ִסּבֹות ָהַרּבֹות ׁשֶ ְמּ ּבַ ִחּיּוְך  ּבְ ר  ְוִנְזּכַ ָחֵצר  ּבֶ ֶקט  ׁשֶ ּבְ
ּוִאים  ּשׂ ִריְסְטָיאנֹו, יֹום ַהּנִ ל ּכְ ים ׁשֶ ִ ּשׁ ִ ֶדת ַהּשׁ ָהַאֲחרֹון: יֹום ַהֻהּלֶ
ָחַגג  ִביִעי ׁשֶ ְ ֶדת ַהּשׁ אִצ'י ָואִצ'י ְויֹום ַהֻהּלֶ ל ָפּ ּלֹו ְוׁשֶ יִרי ׁשֶ ָהֲעׂשִ

כֹוָרה ג'ּוְניֹוִריָנה." ְלִבּתֹו ַהּבְ
ה ֵמַעְצִמי.  ַתְדֵהָמה. ָהִייִתי ְמֻרּצֶ ְמטּו ּבְ ל יּוַבל ִנׁשְ ִלְסתֹוָתיו ׁשֶ
ו ֲאִני ַאְמִציא לֹו ִסּפּור  א'ֶלה"? ַעְכׁשָ ֲאִני אֹוֵמר "ַאּבָ ׁשֶ הּוא לֹוֵעג ּכְ
י. ְכּתִ ָרָמִטית ְקָצָרה, ְוִהְמׁשַ יִתי ַהְפָסָקה ּדְ ח! ָעׂשִ ּכַ הּוא לֹא ִיׁשְ ׁשֶ


