
        

 26

    

    

    פרק שני פרק שני פרק שני פרק שני 

    לללל""""הנסיעה לחוהנסיעה לחוהנסיעה לחוהנסיעה לחו

 כתובבפרק זה אתם מוזמנים ל( 
בעצמכם את הרגשות השונים שנובעים 

  שדית ופיי השונות שמציעיםמהמחשבות
ההתנהגות את תכנון  - ובהתאם, לדני

 .)של דני

יפס הח� שמילא את חלל האוויר המחניק 'ריח הצ
 . התערבב בקולות צחוק ובכי של ילדי�, בקניו�

לקניו�  דני ובני משפחתו הגיעובכל יו� שישי בצהריי� 
מנת  "כינתה באוזני סבתאמא ישאה מת אאכול לכדי 

21�הכימיקלי� ההכרחית לב� המאה ה". �בורגר  המ
 . יפס פרי! והרבה הרבה קטשופ'צ, עסיסי

הייתה ההזדמנות ו וז, אכל האהוב עליה�מזה היה ה
חו" מארוחות , לארוחה משפחתית היחידה כמעט

 .  סבתאאצל הבריאות 
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תו! , צעק יונת�" ,אני רוצה את החללית האדומה"
לכל הילדי� בג� כבר יש את ", הקדימה ואחורדילוגי� 

 " .י חסרה האדומהורק  ל, כל הסדרה

הפתעות בארוחת הילדי� כבר לא .  לאחיודני לא הקשיב
במחשבות לתכנו� חופשת  הוא היה שקוע. עניינו אותו

  .חנוכה הקרבה

 שתיקח אותו ואת עומר ומיהתלבט א� לבקש מאהוא 
רשות  אולי יבקש .לסרט או לקרקס ביו� הפנוי שלה

 ? מההורי� ללכת לבד לקולנוע ע� חבריו

כבר כמעט החליט . א היה בטוח שה� ירשו זאתהוא ל
, שראה בטלוויזיההמדהי� לבחור בקרקס ע� האקרובט 

         :קולו של אבאשמע את כש

 .מא ואני רוצי� לספר לכ� משהו חשוביא, ילדי�"
 ..." לפראג לכמה ימי�טסי�בחנוכה אנחנו 

 !" יש", קפ" יונת� בהתרגשות!" יש"

, יד שכח את הקרקס ומ!"יש", הצטר& ג� דני" !יש"
 . ואת הבילוי ע� החברי�מדהי�האקרובט האת 

לא נתת לאבא ", מא במהירותיהתערבה א" ,רגעק ר"
את� ו ,לבדל "לחואבא ואני נוסעי�  הפע� ...לסיי�

  ..."תישארו ע� סבא וסבתא בירושלי� ותעשו כי& חיי



        

 28

 ידו של יונת� קפאה .ההמבורגר כמעט נתקע לדני בגרו�
  .נת הקטשופ התשיעית שלובדר! אל מ

ה� � יפעמיבר הרי כ, חשב דני בתדהמה? מה קורה כא�
א� הטיסה האחרונה לאילת , ל"טסו ע� ההורי� לחו

אמרו לה� שממש כי& ההורי� תמיד ו, ל"נחשבת לחו
שרק בזכות� ה� נסעו לפארק הענק  ו!אית�לטייל 
 !שאבא טס בו במגלשת המי� ע� הראש למטה, ההוא

דני התמחה במבטי שתיקה . או� ה� נהנופילו במוזיא
ארוכי� בגרוטאות חלודות שהיו זרוקות על הרצפה 

אחרי . בפינת המוזיאו� ושמישהו התעצל כנראה לפנות
, שהיה מנסה לנחש מאיזה סוגי מכוניות פירקו אות�

, שהצחיקו את הוריו אמנותיותמעיר הערות יה הוא ה
  ..."�מזכיר לי את החדר של יונתהפסל הזה "כמו 

הופיעו , בתו! הרעש וההמולה שאפפו את דני במסעדה
ה� הסתובבו . פתאו� שני מכריו הבלתי נראי� לאחרי�

 :  סביבו כמו סביבו� חשמלי
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



        

 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 31

כולו  ,מא מחבקת את יונת�י דני אי! אראהבמעומע� 
כשאנחנו נפרדי�  ": ואומרת,אדו� מקטשופ ודמעות

אנחנו נהני� פחות לבלות שזה לא סימ� , לכמה ימי�
 שאנחנו רוצי� כמה ימי� ,זה בס! הכול אומר, אתכ�

 ,וזה סימ� שאנחנו מספיק בטוחי�, של חופשה לעצמנו
 ..."  שאנחנו מספיק אוהבי� אתכ� הכי,שאת� בטוחי�

 קצת והפסיקה את שט& מא הרגישה שהסתבכהיא
 .הדיבור

שאר ילל שאת� אוהבי� אותנו אנחנו צריכי� להאז בג"
אנחנו לא ",  במרירותשאל דני" ?אצל סבא וסבתא

, הוא פנה לאחיו" ?נכו� יונת�, שאר ש� לבדירוצי� לה
 .שהנה� בראשו והמשי! ליבב בחיקה של אימא

 לא הפתעהכשההודעה שלנו נחתה עליכ� מצטער אני "
 ,מר אבאא" ,שלא תסעו איתנואת� מאוכזבי� שו נעימה

אני . רק שנינוניסע הפע� מא ואני החלטנו שיאבל א"
, בירושלי�תמצאו אי! לבלות ג� , א� תרצובטוח ש

 ..."ותספרו לנו מה את� עושי� כשנדבר כל יו� בטלפו�

על שיפספס את ההתרגשות � עדייהצטער שלמרות 
 ואת הסיור ,את הריח המיוחד של המלו�, שבטיסה

 את עצמו דמיי�ניסה דני ל, הי בי� אורות העיר הזרלהלי
ג� את סבא וסבתא להזמי� מ אולי יבקש :בירושלי�

למלחמת אליו צטר& בטח יעומר , וא� ירד שלג ?עומר
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...  לבד...סבא יקפי" אות� לסרטלמחרת ו... שלג
 ? מה ה� היו עושי� ש�? ובפראג

,  די נמאסו עליו הארמונות המפוארי�,למע� האמת
... סופיי�נ המוזיאוני� האיהכנסיות העתיקות ובעיקר

והכי גרוע זה כשאמא נעצרת פתאו� מול איזו תמונה 
 מולה עומדת ו,שירד מה� הצבעענקית וכהה ע� דמויות 

 ,שוב מתקרבת ומתרחקת,  מתקרבת ומתרחקת.שעות
 שא� לא ודיעמ, של אבאהמודאג עד שנשמע קולו 

 .במוזיאו�בסו& בסיור עוד ינעלו אות� מיד ימשיכו 

.  שלורציניאמר דני בקול הכי " ,אימא,  אבא,סדרזה ב"
 "?נכו� יונת�... סתדר שנבטוחאני "

 .הנה� בראשוהוציא את ראשו מחיקה של אימא ויונת� 
סבא וסבתא בטח : "דני קר" אליו בעידוד והמשי!

להיות ככה למוד וג� נוכל ל יתאמצו לעשות לנו כי&
 לסרטאני אל! ע� עומר לבד , למשל... יותר עצמאיי�

 ..."נזמי� לבד פיצה ע� כל התוספות ו

 מבעד לכתמי הקטשופ שהדביק אימ אכהחיי" ,הבנתי"
זאת באמת ? ואתה יודע מה, הבנתי", עליה יונת�

הזדמנות מצוינת ללמוד להיות קצת יותר בוגרי� 
נראית לי  וללכת לסרט לבד ע� עומר... ועצמאיי�

 "...התחלה לא רעה בכלל


