רֹואִי ָאנּוָאר הּוא ָאב לִשְ נ ֵי יְלָדִ ים,
אלִית
ָס ַמנ ְ ָכ"ל מַדָ ע ְב ֶׁחבְרַ ת ְסטַארְ ט ַא ְפ י ִשְ רְ ֵ
ּוסְטּודֶׁ נ ְט לְדֹוקְ טֹורָ ט ְב ַהנ ְדָ סָה בְאּונ ִיבֶׁרְ סִיטַת תֵ ל ָאבִיב.

פָארָ ה מ .י ִשְ רָ אֵל

אי ְרָ ה ִמגִיל ָצעִיר
פָארָ ה מ .י ִשְ רָ אֵל ִ
וְהִתְ חִילָה לַעֲב ֹד ִכמְַאי ֶׁרֶׁ ת מִקְ צֹועִית לִ ְפנ ֵי ָחמֵש שָ נ ִים.
לַָאחֲרֹונ ָה הִתְ ַא ֲהבָה ְבאִיּור ִספְרֵ י יְלָדִ ים,
וְכִשּורֶׁ י ָה ַה ֻּמ ְפלָאִים מּו ָבאִים כָאן.

רֹואִי ָאנּוָאר

ֵספֶׁר ַהבְכֹורָ ה שֶׁ ל רֹואִי ָאנּוָאר מְתָ אֵר אֶׁת ֲעלִילֹותֵ יהֶׁם שֶׁ ל הַשֶׁ מֶׁש וְ ַהי ָרֵ ַח
ְבנִסָיֹון לִקְ ב ֹ ַע מִי ָאהּוב יֹותֵ ר עַל ְבנ ֵי הָָאדָ ם.

הַרְ חֵק ֵ
מעַל ָה ֲענָנ ִים

"שֶׁ מֶׁש ,שֶׁ מֶׁש ,מָה קָ רָ ה?
הֵיכָן י ָרֵ ַח? זֹו צָרָ ה!
צֵא י ָרֵ ַח! לְכִי שֶׁ מֶׁש!
אמֶׁש!"
שּוב הַח ֹשֶׁ ך ְ ִכ ְבלֵיל ֶׁ

כָתַ ב :רֹואִי ָאנּוָאר

אי ְרָ ה :פָארָ ה מ .י ִשְ רָ אֵל
ִ
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לזויה ,ארן ולינוי היקרים,
ולכל משפחתי האהובה.

רָ בּו שֶׁ מֶׁש וְי ָרֵ ַח,
הִיא צֹועֶׁקֶׁ ת ,הּוא צֹורֵ ַח,
בלִי לְוַתֵ ר:
בעִים ְ
שְ נ ֵיהֶׁם קֹו ְ
"אֹותִ י כָאן אֹו ֲהבִים יֹותֵ ר!"

צעָה:
ִהצִיעָה שֶׁ מֶׁש ַה ָ
בלַיְלָה לֹא תִ ְהי ֶׁה שְ קִ יעָה.
" ַ
אנ ִי.
אזְרַ ח ֲ
כָל הַיֹום ֶׁ
לֹא י ַ ְחלִיף אֹותִ י שֵ נ ִי.
ַאך ְ אִם אֹותִ י לֹא אֹו ֲהבִים,
מ ְפלָט בֵין כֹו ָכבִים.
מצָא ִ
א ְ
ֶׁ
בָדָ ד בָרָ קִ י ַע ָאז יִּוָתֵ ר,
י ָרֵ ַח לָבָן ,י ָרֵ ַח ִחּוֵר".

ִה ְסכִימּו הַשְ נַי ִם לַתַ רְ גִיל .זָרְ חָה הַשֶׁ מֶׁש כָרָ גִיל,
מי ִם.
בי ִם ,נ ֶׁ ְחבָא י ָרֵ ַח בַשָ ַ
ַאך ְ לְַאחַר שְ עַת ָהעַרְ ַ
נֹותְ רָ ה רַ ק שֶׁ מֶׁש בַשְ חָקִ ים ,שֹולַחַת אֹור לַמֶׁרְ חַקִ ים.

אנ ָשִ ים ,סֹועֲרִ ים וְרֹועֲשִ ים:
ַאך ְ אֲבֹויָ ,ה ֲ
"שֶׁ מֶׁש ,שֶׁ מֶׁש ,מָה קָ רָ ה? הֵיכָן י ָרֵ ַח? זֹו צָרָ ה!
אמֶׁש!"
בלֵיל ֶׁ
צֵא י ָרֵ ַח! לְכִי שֶׁ מֶׁש! שּוב הַח ֹשֶׁ ך ְ ִכ ְ
ב ֲעלָטָה.
בלְעָה ָ
בכְתָ ה ,וְנ ִ ְ
מעָה הַשֶׁ מֶׁש ּו ָ
שָ ְ

אנ ָשִ ים מְאֹוד.
נִגְלָה י ָרֵ ַח בְר ֹב הֹוד .שָ מְחּו ָה ֲ
בחַלֹון".
אפְשָ ר לִיש ֹן ,י ֵש י ָרֵ ַח ַ
מזָל – ֶׁ
"אֵיזֶׁה ַ
מלֶׁך ְ כָאן!"
אנ ִי ַה ֶׁ
צי ָןָ ,כעֵת ֲ
מ ֻּ
ָאמַר י ָרֵ ַחְ " :

בי ְקּום.
ּוכְשֶׁ ִהגִי ַע ְזמַן לָקּום ,נ ִשְ ַאר הַח ֹשֶׁ ך ְ ַ

אנ ָשִ ים ,צֹועֲקִ ים וְגֹועֲשִ ים:
וְשּוב רֹותְ חִים ָה ֲ
מכָאןָ ,חבֵרִ ,הגִי ַע ְזמַן לְהִתְ עֹורֵ ר.
"י ָרֵ ַח ,סּור ִ
אנַחְנּו שֶׁ מֶׁש ,אֹורָ ,אנ ָא – קְ רָ א לָּה שֶׁ תַ חְז ֹר".
רֹוצִים ֲ

בלְבָל?
מ ֻּ
אנ ִי ַה ְ
תָ הָה י ָרֵ ַח – וְשָ ַאל" :אּולַי ֲ
אבָל ,לֹא רְ צִיתֶׁ ם שֶׁ מֶׁש ְכלָל.
הֲרֵ י אֶׁתְ מֹול לְלֹא ֲ
מ ַסלְקִ ים.
בלִי שֶׁ ַא ְסכִים ,גַם אֹותִ י פ ֹה ְ
וְהַיֹוםְ ,
מעֲדִ יפִים?"
נ ָא ַה ְחלִיטּו זְעּופִים ,אֶׁת מִי ַאתֶׁ ם ַ

מצְתָ אֶׁת ָהעִקָ ר.
"י ָרֵ ַח ָחבִיב ,י ָרֵ ַח י ָקָ ר ,הֲרֵ י ֶׁה ְח ַ
יֹום וָלַי ִל שְ נ ֵיהֶׁם חֲשּובִיםּ ,ושְ נ ֵיהֶׁם כ ֹה אֲהּובִים.
נ ִשְ מַח אִם תִ זְרַ ח הַשֶׁ מֶׁש בַיֹום,
במָרֹום.
בלַיְלָה – תִ שְ לֹט ַאתָ ה ַ
ּו ַ
ָאנ ָא הֹושֵ ט לָנּו ֶׁעזְרָ ה ,קְ רָ א לַשֶׁ מֶׁש ֲחזָרָ ה!"

ֵהבִין י ָרֵ ַח – אֵיזֹו שְ טּות,
ַהּוִכּו ַח הּוא טָעּות.
ּולְלֹא שּום הִשְ תַ הּות,
ִחפֵש וְתָ ר לְלֹא לֵאּות.
"רַ בְנּו לַשָ וְא" לַשֶׁ מֶׁש קָ רָ א,
ממֵך ְִ ,חזְרִ י ֲחזָרָ ה.
"ָאנ ָא ִ
ָאנ ָא שֶׁ מֶׁשִ ,חזְרִ י לָעֹולָם,
צוֶׁת מֻּשְ לָם".
אנַחְנּו ֶׁ
ביַחַד ֲ
ְ

מעָה הַשֶׁ מֶׁש ,הִתְ עַשְ תָ ה ,וְשָ בָה מִן ָה ֲעלָטָה.
שָ ְ
טעִינּו?
"אֹוי י ָרֵ ַח ,מֶׁה עָשִ ינּו וְכֵיצַד כָל כָך ְ ָ
מצַב רּו ַח.
ָהבָה נ ִשְ כַח מִן ַהּוִכּו ַח ,לָרִ יב ְכבָר אֵין לִי ַ
בצַד וְלֹא נ ִ ְהי ֶׁה יֹותֵ ר לְבַד".
אֶׁת ַה ַכעַס נ ָשִ ים ַ

שָ מַח י ָרֵ ַח עַד מְאֹוד וְגִלָה לָּה ז ֹאת בְסֹוד:
אנ ִי לִיש ֹן ,לַחְלֹם.
"נ ִ ְהי ֵיתִ י קְ צָת ָעי ֵף בַיֹום ,רֹוצֶׁה ֲ
ב ְסבִיבָה ,זִרְ חִי לָך ְ שֶׁ מֶׁש לֶׁ ָהבָה".
טֹוב שֶׁ ַאתְ כָאן ַ
מי ָד נ ִרְ דַ ם.
מטָה ִ
ב ִ
ִפהֵק י ָרֵ ַח וְנ ָדַ םּ ,ו ַ

ּומֵָאז תָ מִיד הַשְ נַי ִם,
מי ִם,
הֵם חֹולְקִ ים אֶׁת הַשָ ַ
מ ְפלָא,
במָחֹול ֻּ
יַחַד ְ
א ֵפלָה.
ב ֲ
בָאֹור וְגַם ָ

בלִי לְ ַהפְרִ י ַע
ּולְעִתִ ים ְ
בַיֹום י ָרֵ ַח גַם יֹופִי ַע,
כָך ְ שְ נ ֵיהֶׁם יַחְדָ ו שָ נ ִים,
מעַל ָה ֲענָנ ִים.
הַרְ חֵק ֵ
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