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פרק 1

נֶ ל ֵק ֶלר והחלון
נל הביט בדלת החומה שעוצבה ביד אמן .הדמויות והצורות שגולפו
בעץ לא היו מוכרות לו .היו שם דמויות שמעולם לא ראה .הוא הושיט
את ידו וניסה לפתוח את הדלת ,אך לא הצליח .פתאום נזכר ,ולכן חיפש
על המשקוף הימני ,בין החריתות של מערכת השמש והכוכבים .שם הוא
“אתנֹוס”.
היה ,הכפתור .נל לחץ עליו כשהוא עוצם את עיניו ולוחשֶ :
הדלת נפתחה .נל נדהם מהמראה שנגלה לעיניו .מולו ריחפה מעל
זוהר וקסום וריתק
הרצפה ֵמ ֵעין הילה סגלגלה .האור היה רך ומלטףֵ ,
יצר הרפתקנות הפיח
את כל מי שהתבונן בו .זה היה החלון השלישיֶ .
בו אומץ .הוא ידע שכשיעבור את החלון השלישי ,בני האדם יוכלו
לראותו ,והוא לא יוכל לחזור שוב לארצו.
מראה הוריו ,הפוכרים את ידיהם בתדהמה כלא מאמינים ,וחבריו
שלא גיבו אותו ,גרמו לו לומר בקול“ :הם אשמים בכול ,איך הם היו
יכולים לחשוד בי? בחיים לא הייתי עושה דבר כזה לנָ מי ”.רעד קל עבר
בו כשהבין שאינו יודע איך יוכל להתמודד לבדו עם העולם שבחוץ.
נל נכנס לחלון השלישי בהתרגשות .הוא הרגיש שהוא נשאב לתוך
המעבר על-ידי האור ,והרגשה זו גרמה לו להרגיש קל יותר מהאוויר.
הוא לא ראה דבר ,רק חש שהוא זז במהירות .הוא עצם את עיניו
וחיכה שהכול ייגמר.
***
מהע ֶבר השני .היה זה צלצול שלא נשמע כמותו ,שהחריד
צלצול נשמע ֵ
הד ְלנָ ִאים משלוותם .הם רצו בהמוניהם המומים ולא מאמינים.
את ֶ
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“זה הצלצול מהכיפה העגולה ”,נשמעו פה ושם קריאות .דלנאים בני
כל הגילים רצו במהירות לכיוון הכיפה העגולה ,שבה נמצא החלון
השלישי ושמפניו הוזהרו כל הזמן .הייתכן שמישהו עבר דרך החלון
השלישי?
בכניסה לכיפה העגולה עמדו שני דלנאים חסונים ולא ִאפשרו לאיש
להתקרב לדלתָ .תר ,אחד השומרים ,הדף את הקהל הגדול שגדל
מרגע לרגע.
“תבינו ,אני לא יכול לתת לאף אחד להתקרב”.
“אז תאמר לנו מה קרה ”,צעק מישהו מהקהל.
“הצופן התגלה ”,השיב תר.
כעת דיברו כולם בעת ובעונה אחת ,אך תר היסה אותם בצעקה.
בידי מכתב המיועד לראש הכפר
“נל קלר עבר דרך החלון השלישי .יש ִ
נראה ראש
למנֶ ר ברגע שיגיע ”.כשדיבר ָ
שעליו חתום נל .אתן אותו ֵ
הכפר אץ בצעדים נמרצים בעודו זועף וממטיר פקודות לכל עבר.
הּכבּודה של מסדר העץ.
סביבו עמדו חבורת דלנאיםְ ,

פרק 2

משפחת אלון
באותו זמן התכוננו בני משפחת אלון לשינה .יואב בן האחת-עשרה
הביט ברון ,אחיו הקטן ממנו בשנתיים ,בציפייה שיסיים לשחק במחשב.
“נו ,רון ”,האיץ בו יואב“ ,לפני שאמא תבוא ,גם אני רוצה לשחק ”.רון
הביט ביואב ואמר“ :אני לא מתכוון לקום”.
“אל תהיה כזה ”,ניסה יואב לשדל אותו“ .לא ”,פסק רון“ ,אתה מפריע
לי; אני לא יכול להתרכז”.
ָלרוב יואב ורון הסתדרו ביניהם ,אך לעתים התווכחו ורבו והגיעו
ואמם נאלצה להתערב ,ואז שניהם הפסידו.
לטונים גבוהים ִ
“תזכור את זה כשיגיע תורי ”,אמר יואב והלך לכיוון המקלחת.
“אמא ”,קרא יואב“ ,אני לא מוצא את הפיג’מה שלי”.
המתלה שמאחורי הדלת .אל תשכח לצחצח שיניים.
ֶ
“היא תלויה על
היום אני מרשה לך להישאר קצת יותר מאוחר ולקרוא ”.וכשהתרחקה
הוסיפה“ :אל תגמור את המים החמים ,תשאיר גם לליר”.
***
ליר ,האחות הקטנה בת השש ,שיחקה עם הבובות .בדרך כלל היה זה
רון ששיחק איתה .רון היה ילד מיוחד שאהב מאוד לשחק בבובות ברבי.
הוא היה רזה מאוד ,יפה תואר וחברותי ,ובכל מקום התחבב במהירות
על כולם .בנות גילו ,ואפילו גדולות ממנו ,חיפשו תמיד את קרבתו.
הוא אהב לשיר ,לרקוד ולהופיע לפני כל מי שרק היה מוכן לראותו.
בהצגה שהתקיימה בחג החנוכה ,כשהקוסם חיפש מתנדב שיעלה
לבמה וירקוד ,מיהר רון לעלות על הבמה .הוא קיפץ שם למול עיניהם
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הנדהמות של הוריו ואחיו ולמול מאות הצופים ,רקד ,שר וזכה למחיאות
כפיים וגם לפרס .לפרס לא היתה חשיבות כמו לחשיפה .הוא פשוט
אהב להופיע ,ולכן הוריו רשמו אותו גם לחוג זמרה ודרמה.
ליר ,לעומתו ,דגמנה כבר בגיל שנתיים לאופנת ילדים ,ותמונותיה
הופיעו בקניונים ובעיתון .את ליר החשיפה עניינה פחות.
באמּה היושבת על מיטתה
היא היתה עסוקה כל כך שלא הבחינה ִ
ומתבוננת בה באהבה .היא היתה הקטנה בבית ,ולכן נהנתה מהאהבה
שהרעיפו עליה .ליר היתה קשורה מאוד לאביה ,ולכן לא פעם התלוננה
אמה שאביה מפנק אותה יותר מדי .אבל עכשיו ,כשאמה בהיריון ובעוד
כחודשיים תלד ,ליר כבר לא תהיה הקטנה בבית.
אמא קמה ,נעמדה ליד ליר וליטפה את שערה.
ליר הרימה את ראשה“ .אמא ,תראי מה ציירתי .בית עם גינה ,ובגינה
ארנבות וצבים ושמש שמחייכת לכולם”.
“איזה ציור יפה ”,אמרה אמא“ ,אני ממש אוהבת את הציור שציירת,
אבל עכשיו כבר מאוחר וצריך לאסוף את כל הצעצועים ,להתקלח
ולמיטה”.
“אמא ,אני רוצה לחכות לאבא שישיר לי שיר וירדים אותי .בבקשה,
אמא”.
“אבא צריך להגיע עוד מעט ,אז תזדרזי ,ואל תשכחי לאסוף את כל
הצעצועים”.
באי-חשק החלה ליר לאסוף את הבובות .היו שם עשרות בובות בכל
הגדלים .היא הרימה אותן ,זרקה אותן לתוך ארגז הצעצועים הגדול,
ואז נזכרה בבובות שהתגלגלו מתחת למיטה ,ולכן התכופפה ואספה
אותן בידיה הקטנות.
כשבדקה אם אספה את כולן ,הבחינה שבפינה הרחוקה נשארה בובה
קטנה שלא זיהתה .היא שוב התכופפה מתחת למיטה ,מתחה את ידה
הימנית ובקצות אצבעותיה תפסה את הבובה .ליר הביטה בה ובאור
העמום ניסתה לחשוב ממי קיבלה אותה.
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הבובה נראתה מצחיק :היה לה סנטר ארוך שכאילו נמתח ,ונוסף על
כך ,היא נראתה אנושית .המגע של הבובה היה מוזר .היא הרגישה
שהיא אוחזת בילד אמיתי ,אך קטן מאוד .היו לו אוזניים קטנות ושיער
חום בהיר ,בגדיו היו נעימים למגע ,ונעליו היו בצורת כפפה.
באותו הרגע נשמע צלצול בדלת.
“אבא ”,צעקה ליר .היא הניחה את הבובה ,שלהפתעתה היתה כבדה
משאר הבובות ,בארגז עם הבובות האחרות ומיהרה לסלון ,שמחה
לראות את אביה .לאכזבתה הרבה ,בפתח עמד דרור ,השכן ,יושב
ראש ועד הבית .ליר חזרה לחדרּה ,וכשהביטה בארגז הופתעה לגלות
שהבובה שהניחה בו נעלמה .היא חיפשה בארגז בין כל הבובות וגם
מתחת למיטה.
כשרון נכנס לחדרה ,הביטה בו ליר ותהתה אם זה עוד אחד מהמשחקים
שלו .ליר סיפרה לו על הבובה ותיארה אותה לרון .הבובה לא היתה
מוכרת לו ,והוא הציע לעזור לה לחפש אותה.
“מה הגודל של הבובה?” שאל רון.
“בערך כך ”,הראתה לו ליר בידיה.
ואת ,גברתי הצעירה,
ּוק ַרא ספרַ ,
“רון ”,קראה אמא“ .היכנס למיטה ְ
למקלחת”.
ליר התקלחה כשאביה נכנס הביתה ,וכשיצאה מהמקלחת שמעה
את קולו מהסלון.
“אבא ”,היא רצה וקפצה עליו .אביה הניף אותה באוויר ובתנועה
מהירה הוריד אותה ,חיבק אותה ונשק לה“ .בואי ,אקח אותך למיטה”.
יואב ורון ניגשו גם הם לחבק את אביהם וסיפרו לו על חוויות היום
שעבר עליהם.
“איזה שיר תרצי שאשיר לך?” שאל אבא את ליר.
“את השיר ‘חורשת האיקליפטוס’”.
אבא כיסה את ליר ,ישב לידה ,ליטף את ׂשערה ושר לה בקול חרישי.
ליר נרדמה עוד לפני שאבא סיים לשיר ,והבובה נשכחה ממנה.
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ליר ורון נרדמו .אבא ישב עם אמא בסלון ,ויואב ישב מול המחשב
כשפתאום הבחין בתזוזה ליד החלון .יואב נרעד כולו .על אדן החלון
ראה יצור שנראה כמו בובה בדמות אדם .היו לו סנטר ארוך ,ידיים
קטנות ושיער חום פרוע .עיניהם נפגשו לשנייה .העט שנפל מהשולחן
גרם לו להסיט לרגע את מבטו ,וכשחזר להביט בחלון ,היצור נעלם.
יואב מיהר לחלון ,חיפש על הרצפה שמתחתיו ,חיפש בחדר כולו וגם
פתח את החלון והביט החוצה ,אך לא ראה דבר“ .אולי זה רק נדמה
ומדי פעם הביט בחלון .המחשבה על
לי ”,הרהר .הוא חזר למחשב ֵ
היצור הקטן לא הרפתה ממנו גם כששכב במיטה.

פרק 3

ההחלטה
בבוקר עברה אמא בין החדרים ,העירה את יואב ,רון וליר ואחר כך
הלכה למטבח להכין ארוחת בוקר .רון וליר התלבשו בסלון בעודם צופים
בסרט מצויר עם “טום וג’רי” .יואב התלבש בעצלתיים מול המחשב.
דן חזר מאימון בוקר בקאונטרי שנמצא מול הבית .הוא התכוון להיכנס
למקלחת ,אך לפני כן בחר לעצמו בגדים ,מכנסי ג’ינס וחולצה לבנה
ומכופתרת .היה לו שבוע מוצלח .היתה עבודה רבה מהרגיל ,והצעות
לסדר את שערן של דוגמניות לפרסומות ולקטלוגים זרמו למספרה.
דן היה מעצב שיער מצליח והרוויח יפה .כך הצליחו הוא ונוגה
לרכוש דירה יפה באזור יוקרתי .מדי פעם גם כתבו על העסק בעיתון
או פרסמו אותו בתכנית טלוויזיה .הם היו “מסודרים” ,וכפי שדן תמיד
נהג לומר – כל יום היה טוב מקודמו.
עכשיו ,במקלחת ,חשב על הפגישה הצפויה לו עם מנהלת בית הספר
היסודי שבו למד לפני עשרים וחמש שנה .הוא התרגש :לפני כשבוע,
כשישב עם יואב מול המחשב ,עלה במוחו רעיון להיכנס לפורום בית
הספר .כך שמע לראשונה על פגישת המחזור.
אבא התרגש כל כך וסחף גם את יואב בהתרגשותו .למחרת היום
התקשר דן למנהלת בית הספר ,וזו הזמינה אותו לפגישה עם צוות
ההכנה של פגישת המחזור .דן נענה להזמנה.
המים החמים החלו להיגמר ,והוא מיהר לסיים את המקלחת.
כשהתלבש ,ניגשו אליו יואב ורון וביקשו שיסדר את שערם .לשניהם
שטני ארוך וחלק עם גוונים בלונדיניים .את יואב סירק דן
היה שיער ֵ
לאחור בעזרת קרם ,ולרון עשה קוקו קטן .ליר נכנסה גם היא למקלחת.
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עכשיו נהיה שם קצת צפוף .יואב הביט בליר וגיחך“ :השיער שלך
ממש פרוע”.
“צא כבר ”,אמר דן ליואב וחיבק אותו .יואב ורון יצאו .ליר ביקשה
תסרוקת מורכבת ,ובתוך שלוש דקות עיצב דן תסרוקת יפה .הוא
התכופף ,והיא קפצה עליו וחיבקה אותו חזק ,וכך ,כשהיא נתלית עליו,
הלכו לכיוון המטבח .באותו הרגע סיימה נוגה להכין את ארוחת הבוקר.
בכל בוקר בשעה שבע ישבו בני משפחת אלון לאכול ארוחת בוקר
משפחתית .בבוקר ההוא שוחחו אמא ואבא על פגישת המחזור שדן
התלהב ממנה כל כך ,ואילו יואב קרא במחברת הלשון וחזר על החומר
למבחן ,ובדקות שנשארו לו רפרף על החומר .ליר שאלה את רון אם יוכל
לעזור לה אחרי האוכל לחפש את הבובה עם הסנטר הארוך המצחיק.
יואב זקף את ראשו בהפתעה“ :מה אמרת?”
רון הביט ביואב .אמא ואבא היו עסוקים ולא שמעו את השיחה בין
הילדים .יואב סימן לרון ולליר לקום בשקט ולבוא אחריו .הם נכנסו
לחדרו של יואב וסגרו את הדלת מאחוריהם.
“תקשיבו ”,אמר וסיפר להם בקצרה על התקרית אמש .רון ,שהופתע
מהסיפור ,ביקש לדעת היכן בדיוק עמד היצור .ליר הציעה לספר לאמא
ואבא ,אך יואב התנגד“ :זה בינינו ,אנחנו נחפש אותו ונראה מיהו”.
אמא נכנסה לחדר“ .מה קורה פה? יש לכם חמש דקות לצאת ,אז
קדימה .תתכוננו ”,אמרה ויצאה .הם הביטו זה בזה מרוצים מעצמם
ומהסוד שלהם.

