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השדים הקטנים של האהבה
מ:ת:מל: מאת

מסינית:מע : מ לנמת

ל ימִע  ל  ךג עעתיעלנת ילע  מע, יף לע ללאנמ לתישְמ לִינְג שמ ףיה שף פעמ לש אשףתף שת ל 
לש לפְִ. עףש עמעמע לע יףא ללש מףלףמג יעלך נעח,תא  מנ ִנא תילג  שףלנ ף לע ליףא שנתנ ליחִג
נליחִ עףע ממיףך נחנמִג ףְע שִזע תמיעית ע סש  שףלנ אחתע לעמנְג שך עתינעע עעְףיע יל מחנת

שחתענתףע על עאחפעג ייְמנ  שףלנ עחףפףע לאמע ליףא יעמחףשע לעחמףִ מחתג עי ףִע ממיע יאחתע
לעמנְ. ת ל ממאע עףיףע עתף,נ תתמאעג  שףלנ ףי ימ שףזע נאְ יְףא. שזיףע  שףלנ עמיףתנ לחלףל עְמ

יל עתפי,נת עסנממ על פיףע. עףש תשמת ימִע עְ  ְף פףזנא יפי. לפתע מפחעג ִףף ע לעחמעג מףפחע
ילניע חעְףמ נעסתנתתע  מע סףתנתףמג מתייפת ת נניעג נפףע יפתִ תחִנמ. יףעאע יפל על עףיע

עףמיףתג נעףש עעףפע שנתנ תתינעע למףיע יל עחננשאג יףלתע שת ףְףע על אשיעג נינת עתף,ע על ענאְ
עלש-מףףמ תתמאע.

ל!” מאשתף לע. ףיה "ל 

מת,ע  שףלנ ִזא מל עימףףמ לענלמ תיף עשְמג נ שיא יתמל תף עתא תנ אעְ מלג נענש ינ,, לנ על
שזיף ניפתף.

"מע שת  זשת ימִע?” שמאתף ת,נל מתלאע ר  ף ישלע זשת לש עףתע.

לג נתעףמא עִחף "ת" תעתִלע ייימעע  מנ ימףית יתף ףיה "תיִיג" עףתע זנ תינתתע עיחִףת יל ל 
פיףיףמג שִת לְנלע נשִת מ,יע.

"מף ף נל ליִי שףזע מעללףמ ינמאת  לתלתףת  מנך תת,ל!” עסףמל מאףשע ייתע מעִףנך ילף עףמא שת
עמיפ, מל עיףמע עמִףףתת.

ל עףתע ימִעג  מסאףִנל" עףע ענפך ל"מסאףִניף". ףיה "מסאףִניף! שיף שאתףץ לך!”  יל 

"מע שת מייע ינישג תספאף לף  תא!”

"לש מספאת לךג לש מספאתג לש מספאת!” עףש עְףףל חִמעג שתל ִנייתיף יעחִנמ עףע אמ תיתףלףג
 ף ענש לש, לש, עפסףמ לעףנת שמףתף.

שמ שיף לש שישל ינתג ת,ִ תנך ילני ְמנת ףתִףלנ עְמענת. שמ שיף  ל שישל לש תע אִ ףעףנ ילני
ְמנת לפיף יעְמענת ףתִףלנ לזאנמ. שסנא לעתע ת ףנתא מְףג ְמע שִת יל מנא אנִ נעענלמ ףעפנך
לשנמףףינס יל מאִ. חאףך ת יףת מעאג שתל זע ממי לש פינ,. תִףף עשעתע ףי  ל  ך עאתע זִלףמ

מ,יףמ ימ ל שְִ מעמ שתע לש תְע שמ לחִנמ שנ לת נת. נת ל ףנמ עמ מלףעףמ לפִנת  מע פעמףמ.

"שנחא ילףג תנשף ספאף לף!”  לג שיף ףנְע. ףחש מחת פְִיף.

עףש אחע שלף תִףנךג נףְףע שִזנ תמיעית  סש עיחאףמ ילף.

"לספא לך?"

"שענתתף!”

"שִנתף תשע ענְ מע,.”

לתף עִסףא פעףמע.
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ל זשת  זשת סףתע לימנִ? למ יתת יעתאע עףש עתאע  של. שתל זע עףע סףפנא שִא "תףמנא יל יףיה
ללמאף.” תיףִנתףעמ יל שנעתףמ עאתע פעמףמ ףי למ יְףמ מ,יףמג יימאשףמ "ִיְנת".

לג שפיא לעלףְ יינת עשְףמנג עעלתנל ילף עףע אמ עיתעיענת תמאףתת שנעתףמ. שך ףיה פיףע יל ל 
 יעחתע עשְנמ עזת שת פיףע ףְעתף יחפנף ףנמ סלאףאף!

"ףש שי,ף-ִתאתף!” ףאתע.

ל תשע עמ עשףי עענש?” למ שיף עאעמתף. "יףיה

"לש ממיףתע לךג לש ממיףתע!”  לג יףִיתף י נל.

שמ מְנתא תףְףְ ףיל ר למ שמ עףףתף אנשע אלי ִףתע לש עףףתף ממְףי ל ך מִיתע אתע. שתל תאלע
יזע - תנשנ יְתא ת ינת - שענת ףילג שףזע מיא ף נל לעףנת  של? לש ף נלג פינ, לש ף נל! שתל  יעףש

 ל  ך ימִע? עימףףמ מְאנ שף ףנתא.

ל ףיתע ינת ת סש עיִנא ילע. נעמ עמילינל יפףתִע ףחאע לע יףאג שתל לש עףתע לנ ינמ ףיה ל 
מימענת יל יףא.

שיף נעףש לש ְףתאינ מףלעג נאמ תלףתינ ְףתאינ ְתאףמ שפלףמ. עתאמףמ נעאעמףמ פסמנ לזמל מעג שך
עמתנל עתמאת. שף שְִ לש מס ףמ לינת לסףסמשנת עפסמת שי יעףנ ממנְמג תמלִמנתג תללל

יעףִסףמ יִליףמג מיע לעתפיא. מיפִע חאף ע ףלְג שנ  לתלתג שנ ִתלתנל. שִאת למ שמ עמ זנל
מלש ףמג יימחשףמ תףְִ זמל אתג תאלע יףיסנ לזאנמ  מע מיפ,ףמג תיתיע לפתע מילףית עשעתע. חאףך

לל ת לשמץ ִתלתנלג זממתף לף. נשז ת,נִ לש ףעףע ינת  עסג שתל "שיף" למ לש ף נל לעף יע ינת אשינל.
,נתג שז שיף מת יל לשמץ ִתלתנל. ענש ףעףע  נלנ לתלג עמ אללףףמ מחאנתג נלנף שאנךג ניתף שזיףףמ מ,ינת
 ייף יעאף  נתיע מ,י,יףמ. ע ְנאנל עמ,י,ל עזע ת,נִ ףנ ל לעפִףת שת עעתילינףנת ילינ. ת,נִ! שתל

שז מל,תףג עשמ עשנחא עמ,ל לש ףלאנמ למאףתנת ְִינת? לףאניףמ יאשףמ ְף פינ,ףמ לףְ שףמנץ יל
ִתלתנל. שתל שלנ ְתאףמ ִסאף יִאג לש ףףת ל ישיף שעלע לףאניףל על עפאמ! מע עףע עניע שףי

עמעלע?  יאשע ישףי עמעלע לש עףע ית לףתנ למִףאל מנִל על  תנְנל שתל שיף לש ף נל לע יע לע  מנ
מנְמל שיף ִףףת לִףףך תלףתףל שנ לת יל שףמנץ ִתלתנל!

ל תתנשג תמִףלע מ תנְעג תימי ִתלתנל לתל. לש מייע  מע לףסע עףש ,נתעג  יעףש יתמלת  ייףיה
תִף נך תףל תיף זנלג ינלף   ל יףעףעג תמףְ עףש תתףףחת לחְ עשיע. נזע י נל תמףנְִ לשִףנת עמ,ינת יל

לג ימשִא יעל שנעתנת שת עלתא עאשינל ילעג שףיל ף נלנת לעתשפמ מלתאנא שת עשףיעג  מנ יףיה
ִסאנינתףנ יל עלףסג  ְף לענסףף לע ענְ  מע מעלנת יל יסףך עִלנמנת. שתל לף עףע פתאנלג נלש עףע

ל נשחש ל,ףףל. שת עיףִנת ילעל משִנאף עלת ילף ל ליףיה ףיה ש פת לף שמ על ףאףתנ שנ לש. שיף שעתףא שת ל 
ל לִתנל לתל.  לש שנ ל לימנע נעל לש ףנ לנ לע,אףְ שנתףג יףלףְנ מע יףאחנ.   ע תעףע יףיה

ל עלףעע לְלתג ע נתע  תא עףע שחלף תףְ. לש ף נלתף ילש לעתעיל על זאףזנתףג שמ עףףתף אנחע  ייףיה
ל עףש תאנפע לעףנת מנסמ לְנלג עףע לף סף נף. נִנץ מזעג עמ מנף עחִנמ יעל פיף עףע שפיא לִינת ייףיה

ילְ ְף שנל.

ל מנלף ר נלחְ ףמףאתע מי תא "שתע ףנחשג מנמניףס,?” עףע ימץ יל ִנסא  תנְ תעתףחתנתע יל יףיה
עףמףמ.

"ענלך לתמא ִתאג ליתת מחתג שיף שִ,נף מיענ לש נל תעאת." מנלף ףחש תעמתנתף מל עְףאעג מְלףי
ענמנא אלייף מעאלףל.

ל תשע לתְג נלש עמ עתִנא  יףחשתף לאִנתג מעףאנתף יתלמעג  שףלנ ִיתתף לינת עתףתע. למע יףיה
ל לש מחףחע ףיה עענש? עשמ ענש מִ ע תאִנת נמִ ע יעְתאףמ ףחשנ לשנא? מחת עלנתג לש? נשףך שְע יל 
תף מעעףיףת יל עְלת? ףשללע לךג של תעיע מעחמך חִנמ! שתל שז אשףתף ְננא שְִג יחתע מְףנ יתל לף

עאליע ִמנחע.



מאשי לש אחףתף לל ת לתמא ִתא. שז לשל על תף? יסתנתת מחת ניללע. ףי לש מע, ייףמ תאִנתג
 שףלנ עלתאףמ לש ףחשנ לאִנת עףנמ. תינסףג עייףמ יפנליףמ עףנמ  ל  ך ףפנתג נלמאנת ישיף לש מיננע

לג עְףףל יאשע יעעףאנ תלףתףג  תְאך שלתג עְףמ לְתא ףפףמ ייעינ עמנמףמ. ףנפףףל לאמ לף ףיה שנתל עמ ל 
לג עשמ עףש מעאףחע ףיה לִינת על שףזע שְמ שיף יאשע תעףיףעלג נמנ עמִיתע עזע עִזףא שנתף ינת לל 

שנתף? עשמ עףש שנעתת שנתף שעתת שמת? שעתע יל עעאחע עףש  זנ יל עמאתע עחמףתג שעתע מתלף
ל? תִיתף שת עחמף תִלנל אשננע יל ִינתג נלש אשףתף ינמ ףיה לִינת עףש שעתת שמתג נמעף שעתתע יל ל 
ל מאשע לף מנמניףס,ג שנלף זףפף עזמל ילף עףנ שאנ ףמ מְףג שנלף ְתא ישףינ ף נל לז נת תשעתת שףיע. יףיה
ל עףתע שנמאת י"שמ  ך" עףש שנעתת לימנע ףיה זע עףע תללל ישיף ,נת תנף נִףמ? שתל לפיף יעתִתינ ל 

שנתף מְתא. שנלף שנזיףע  עת ינינת ממע יעףנ? לש ףנְע.

חאףך לִזנאג מתעְ לִלנל עאשננע עת,תף תיענלג נשִא  ך עת,תף תיענל עףְ ילףג   ע זע עאלףי ישיף
מעתףא שת עזמלג נלמ יףמי ליאנף ִחף ממינ. שתל על תף אמ ִחף יעעג לש ,נת לִזנא ע יףנג לש לנמִ

 ל  ך מע, זמל לתמא ִתא. שףי עמעלע תמףְ ענלך עמ עימאףמ ילנ עְ עסנף.

ממנלף תש שףיג  שףלנ עִלף, לתמי ע נניע ְננמש ממיף. ת,ִ תפיףמ ילף עףע מיענ תנל, תמףנְִג
 שףלנ אשנף לעתייש עלףעל.

ע עףש ת ףננל עזע?” ענש עחתףע מְףמע. זה ְה שיה "יְאת נב

"תְףנמ"ג ִףף תףג ת,ִ עְתא עתנל, תפיףמ ילף זעמ.

ףג יתף שִףנת?” ע מיפִת ל  זה ְה שיה "שנלף תממאע שתע ףנְע שמ לאע תיְאת נב

עְתא עתנל, תפיףמ ילף מ,ל פלשףמג "זע עתִנא עענש!” ִיתתף לעחמף. נשז פיףתף שלףנ   תעִל,
ףףת לג למ שיף לא ימ. יתף שִףנתג יאשנת ,נתג שנפיתףנתג עמ עאתע ִתאףמ לתאףמ?”

פיףנ יל עתִנא מְאנ. ענש עימףע מנל עיתימנת. נשיף תתנ ף יעיףתף  מנ ממאמ ִמנץ-ִאףףג נלפתע
עִלנ  פנת ףְף לעזףע.

"תנ ל לתת לעל מ תת תימף?”

"שףל תעףעג ת ףף.”

"שתע תננְשף יפלי שףתל עאתעג לש?”

"תִףףךג שיף יפלי שףתל  ל ףנמ. שנעתנת שת עתינמת עלתג יתף שלנ." ִףף תף מל ע"תִףףך" ילף.

עג זה ְה שיה עג שיף זנ א יילִתף לעל מ תתג נע תנתת לש עףתע יְאת נב זה ְה שיה "פעמ על לש לאנ תיְאת נב
שףזע אִנת זע עףע?”

"יְאת ממְי עתנְעע עלְנלג  נלמ מ ףאףמ שת עעףס,נאףע ילעלג  ל פעמ יעל עתאנ ְףאע זע ענפףע
ת מע מףלףמ תְִינת עממנמףנת תעףתנינת.”

ענש ינת עיתימג זע יימע  שףלנ ינא ִסמ לנ שת עשנףא.  שמ  ךג תל לעל שת עמ תתג נשמנא לעל
ישיף לש מעניףףל לאשנת שנתל ינת...”

"מענלע" ִיתתף לעחמף.

"שףל חנאך ישמסנא שת ימףג ספא לעל שףך שיף יאשע נעל ףתףינ. תנְע!”

"עעניל  נלנ ילף! שיף שננְש יעמ תת ףלףע לףעְנ!” עני,תף ףְ נלִחתף שת ףְנ. 
עתִנא עזע עסףא מעלף אתע ,נל יל  עס. על תף עתףתע... לש על תףג עפתף.



י יסתף לתףתג נעיחִנל עעלףמ לף לִלנ,ףל שת עמישע מעלתג נ ל יינתא עףע ימִעג  ל  ך עאתע
ימִע עְ ית,ענת  מע, יףימתף שת לףסתף. שתל עְףףל עף לתף שת עסחףיע עעףש מעאִנתג תףיתףףמ

יְ ש שנתל מחת.

ל תמנל ימנך. ףיה ל שת ל  "שףך זע יענש עְףףל לש תש?” ישלע יףיה

עעמְתף פיףמ ילש ימעתף. נִיתתף לעחמף "ענש לש אנחע לאשנת שת ל ףנתא!”

ל עסתנתתע ניעחאעג נמְף פעמ עליףתע מת,ףמ ִ,נפףמ לעתאף. עעמְתף פיףמ ישיף  נתת מ תת. ףיה ל 

ל תמנל ימנך. ףיה "שמאת יענש  שלג לש?..” ישלע ל 

ל מנ,אְתג  ִייתף יענש ףלך של עְנְעג שז  תתתף לנ תמ תת "ענש עףע  שלג" יְמע עףע ילמ יףיה
ייתףינ לאנת  של. נלמ לש סףפאתף לנ ישת  תא יינשע.”

עחִנמ תלףתף עלע על לְנתףנ.

"מענלמ לש אשףת שנתנ?”

"שת ףנְעת יענש מפְִ מייףמג נתמףנְִ מפְִ לפלני ייףמ יינשנת.” תשנזיף  שףלנ יימעע שזעמע.

ל. ףיה "תאלע שְִ ענש יעלמ לימניע ייףמג  יימעתף יענש תש ימִתף  מנ חףפנא מ,יעג” שמאע ל 

עיתימתף "מף?”

"תל ְנְ ילינ! יתאִ מעתףת לימניע ייףמ! שנלף ענש ףתנש ענְ מע,ג שתע ף נל לתפנס מִסע  יענש
תשג ענש משנְ לש שנעת לפלני מאנתףמ!”

"למע לש שמאתל לף?” מנלף אעְ מע,.

"לש על ת לתמא ִתא? משףפע עףףינ שמנאנת לְעת יתִזנא  ל  ך מעא. ת,ִ שמ עףףתף מסתףאע לך
לש עףףת משמףל לף. לתאףמ  שלע מלעףלףמג נ  ע למ מע יעמ ִניתףמ!”

תסנף עתל-ְנְ ילעל לש תש. 
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