
ָנה י ֶעֶרב ִלְפֵני ַהֵשּׁ ִמֵדּ
ֶמׁש ׁשֹוַקַעת ְוַהּכֹוָכִבים יֹוְצִאים, ַהֶשּׁ ֶשׁ ְכּ
ים ְצַנִצּ ַמִים הֹוְפִכים ִמְכחֹוִלים ְלִמַנּ ַהָשּׁ

רֹוִמים? ְמּ ם ַבּ ָמה קֹוֶרה ָשׁ
ׁש ְגּדֹוָלה! ֶמׁש ַמָמּ יֵּׁש ָלנוּ ַמֲעֶרֶכת ֶשׁ א אֹוֶמֶרת ֶשׁ ִאָמּ

ה, ֶמׁש ַחָמּ ם ִנְמָצִאים ּכֹוָכִבים ְוֶשׁ ָשׁ
מֹות ֻמְפָלִאים: ֵשׁ ּכֹוְכֵבי ֶלֶכת ְבּ

ים. ַתאי ַמְאִדּ ְבּ נַֹגּה, ֶצֶדק, ַשׁ
ין ּכֹוָכִבים? ע ֵבּ מוָּכִנים ָלֵצאת ְלַמָסּ

עֹוִנים!) ם ְלהֹוִציא ֶאְצְבּ ָלּ (ֻכּ

ז ָהִעְניִָנים ֶמְרַכּ נוּ ְבּ ָלּ ֶמׁש ֶשׁ ַהֶשּׁ
ל ַהּכֹוָכִבים אֹוָתּה סֹוְבִבים, י ָכּ ִכּ

ֶמׁש ֲעצוָּמה, לֹוֶהֶטת וְּכתוָּמה, ַהֶשּׁ
ְך ַהְיָּמָמה. ֶמֶשׁ וַּמֲעִניָקה ָלנוּ אֹור ְבּ

ה, ֶזה הוּא ּכֹוַכב ַחָמּ
ם ָמה? ם ְיכֹוִלים ְלַנּסֹות ְלַנֵחׁש ַעל ָשׁ ַאֶתּ

תוָּמה! ֶמׁש ַהְכּ י הוּא ֲהִכי ָקרֹוב ַלֶשּׁ ִכּ

ּדוּר ָהָאֶרץ ָלֲחָמה יֵׁש ּכֹוָכב ִנְפָלא, ין ַכּ ֵבּ
א. ֶזהוּ נַֹגּה, ַהּכֹוָכב ַהָבּ

נוּ ּבֹוֵהק ְוָלָבן ָלּ נַֹגּה ֶשׁ
אן. ר ִלְראֹות אֹותֹו ֲאִפּלוּ ִמָכּ ְוֶאְפָשׁ

נוּ, ָלּ א ַאֲחָריו הוּא ַהּכֹוָכב ֶשׁ ַהָבּ
ּבֹו ָאנוּ ַחִיּים, ּדוּר ָהָאֶרץ, ֶשׁ ַכּ

נוּ יֵׁש ְיָלִדים, ַחיֹּות וְּצָמִחים. ָלּ ּדוּר ֶשׁ ַכּ ַבּ
ּדוּר ֲהִכי ְמֻיָחד, ֶזהוּ ַהַכּ

ה ַאף ֶאָחד. אן עֹוד לֹא ִגָּלּ יֵּׁש ָכּ מֹו ֶשׁ י ַחִיּים ְכּ ִכּ

ְלַכּדוּר ָהָאֶרץ יֵׁש ָחֵבר ָקבוַּע,
בוַּע. ל ְיֵמי ַהָשּׁ ן ִלְראֹותֹו ָכּ אן ִנָתּ ָכּ ִמּ ֶשׁ

ל ַלְיָלה זֹוֵרַח? ָכּ ם ֶשׁ ִמי ֶזה ָשׁ
ֲהֵרי ֶזה ַהיֵָּרַח!

רֹוִמים הוּא ֵמִציץ ֵמַהְמּ ֶשׁ ְכּ
נוּ יֹוְדִעים – ָלּ ֻכּ

זֹאת ָהֵעת לֹוַמר ַלְיָלה טֹוב ְלהֹוִרים.

רֹוִמים, יט יַָדִים ַלְמּ ּבֹואוּ נֹוִשׁ
ים? ַח אֹוָתן ֲהִכי ָחָזק, ַעד ְלַמְאִדּ ִמי ְיַמֵתּ



ים, ּדוּר ָהָאֶרץ ׁשֹוֵכן לֹו ַמְאִדּ ַאֲחֵרי ַכּ

ַמִים וְּסָלִעים. ּכֹוָכב ָגּדֹול ִעם ָשׁ
ל ַהיֹּום חֹוְלִמים: ָעִנים ָכּ ִסים וַּמְדּ ְמַהְנְדּ

יֹום ִמן ַהיִָּמים? ים ְבּ ם ִיְחיוּ ֲאָנִשׁ ֵאיְך ַגּם ָשׁ

ים ַמִגּיַע ֵאֵלינוּ ֶצֶדק, ַאֲחֵרי ַמְאִדּ
ר. ִמְסָפּ י ְבּ ִשּׁ ֶזהוּ ַהּכֹוָכב ַהִשּׁ

"ֲעָנק ַהָגִּזים" לֹו קֹוְרִאים,
הוּא ֵמִכיל ֶזה ַאְך ְוַרק ל ָמה ֶשׁ י ָכּ ִכּ

ִבים. ֵני ַגִּזּים ֻמְרָכּ ְשׁ

טוּן טוּן טוּן!
טוּן! ִהַגְּענוּ ְלֶנְפּ

חֹל, הוּא ָגּדֹול, ָכּ
ִמְכחֹול. יַּר ְבּ ֻצּ ְוִנְרֶאה ֶשׁ

בֹות רוּחֹות ְמִהירֹות טוּן נֹוְשׁ ֶנְפּ ְבּ
אֹוָתנוּ ָהיוּ ְלָחָלל ְמִעיפֹות. ֶשׁ

ַמִים, לוּ ַלָשּׁ ְכּ ְסַתּ ִתּ ָאה ֶשׁ ַעם ַהָבּ וַּבַפּ
ּפֹות ַהיַָּדִים, ִהְתּבֹוְננוּ ַעל ַכּ

ִים: ַתּ ִהְצִמידוּ אֹוָתן ַאַחת וְּשׁ
ז, ַהּכֹוָכִבים ְסִביָבּה – ְרָכּ ֶמּ ֶמׁש ַבּ ַהֶשּׁ

יָפה. אֹוָתנוּ ַמִקּ ֶמׁש ֶשׁ זֹוִהי ַמֲעֶרֶכת ַהֶשּׁ

ַתאי: ְבּ ע ְלֵעֶבר   ַשׁ ָסּ ַמּ יִכים ַבּ ַמְמִשׁ

ַעת ר ַדּ ל ַבּ ְיַּזֶהה ָכּ ַתאי יֵׁש ִסיָמן ֶשׁ ְבּ ְלַשׁ
ִביבֹו? ט...בעת יֵׁש ִמְסּ

ְסּתֹוֶבֶבת ְסחֹור-ְסחֹור. ִמּ ֶשׁ
ִביִעי, ַתאי הוּא ַהּכֹוָכב ַהְשּׁ ְבּ ַשׁ

ב רוַּח ָאפֹר. פֹור וַּמַצּ ִעם ֶמֶזג ֲאִויר ְכּ

ִמיִני. ִהַגְּענוּ ַלּכֹוָכב ַהְשּׁ
ַעל ַמֲעֶטֶפת ֶקַרח ָעֶבה, הוּא ַבּ

ל ִמְפָגּע. ָעָליו ִהיא ׁשֹוֶמֶרת ִמָכּ ֶשׁ
לֹוֲעִזית, מֹו ְבּ אוָּרנוּס ֶזהוּ ְשׁ

ִעְבִרית. ְואֹורֹון ָאנוּ קֹוְרִאים לֹו ְבּ


