
ֶרק א' פֶּ

ָבֵרר,  ל ַהְמַנֵהל ִהיא לֹא ָיְדָעה, ִהיא תְּ ְחּתוֹ שֶׁ פַּ ם ִמשְׁ ֶאת שֵׁ
ר דֵּ ר ְלִהְסתַּ תֶֹבת ֶאְפשָׁ ְוַגם ִעם ַהכְּ

לֹום ּוְבָרָכה! ֵחי ְלִויָתן', ׁשָ ִלְמַנֵהל 'ִמְטּבְ

ָהעֹוְבִדים  ל  ּוִמּכָ ָך  ִמּמְ הּו  ֶ ַמּשׁ ׁש  ְלַבּקֵ ָרִציִתי 

ָך. ּלְ ְפָעל ׁשֶ ּמִ ּבַ

ֲאָבל ִלְפֵני ֵכן ָרִציִתי ְלהֹודֹות.

ֶפה  ַהיָּ ח  ְטּבָ ַהּמִ ַעל  ּתֹוָדה.  ּכֹל,  ֹקֶדם  ָאז 

ַההֹוִרים  ׁשֶ ָבִעים  ּצְ ּבַ ָלנּו,  ּוְבִניֶתם  ם  ְבּתֶ ִעּצַ ׁשֶ

ִלְפֵני  עֹוד  ַמן,  ִמּזְ ָהָיה  )ֶזה  ְמֹאד.  ָאֲהבּו  י  ּלִ ׁשֶ

ֲהִכי  ח  ְטּבָ ַהּמִ הּו  ּזֶ ׁשֶ אֹוֶמֶרת  א  ִאּמָ י(.  ּנֹוַלְדּתִ ׁשֶ

ֵאיכּוִתי ְוָחָזק.
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ָלתֹות,  קֹום, ְוַגם ַהּדְ ִסּלֹות לֹא ָזזֹות ֵמַהּמָ ַהּמְ

ים ְמֹאד  י ְמַנּסִ ּלִ ֹוָבִבים ׁשֶ ָהַאִחים ַהּשׁ ַלְמרֹות ׁשֶ

ְלָהִזיז אֹוָתם.

א אֹוֶמֶרת,  ָכה ִאּמָ ַרְקִטי, ּכָ ח ּפְ ם ִמְטּבָ הּוא ּגַ

ִריְך. ּצָ ֶ ִלים ּוְלָכל ַמה ּשׁ ְוֵיׁש ּבֹו ָמקֹום ְלָכל ַהּכֵ

ה ָחָזק, טֹוב, ֵאיכּוִתי  ּמָ י ַעד ּכַ ְרּתִ ִהְסּבַ ַאֲחֵרי ׁשֶ

תּוב:  ּכָ ּלֹו  ׁשֶ ָלתֹות  ַהּדְ ַעל  ׁשֶ ח,  ְטּבָ ַהּמִ ְוָיֶפה 

ֹתֶבת  ַהּכְ ֶאת  י  ְגּתִ ִהּשַׂ ם  ָ )ּוִמּשׁ ְלִויָתן',  ֵחי  'ִמְטּבְ

ת ְלֶעֶצם ָהִעְנָין: ֶכם(, אּוַכל ָלֶגׁשֶ ּלָ ׁשֶ

ָהֲארֹונֹות  ִיׁש,  ַ ַהּשׁ ּכֹוֵלל  ה,  ַהּזֶ ח  ְטּבָ ַהּמִ ּוְבֵכן, 

ְצָלִחים,  ַהּמֻ ִפים  ּדָ ַהּמַ ְוָכל  ּבֹו,  ׁש  יֵּ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל 

בֹוִהים ְמֹאד! בֹוִהים, ּגְ ים ּגְ נֹוַצר ַאְך ְוַרק ַלֲאָנׁשִ

לֹא  ֵהם  ׁשֶ דֹוִלים  ּגְ ים  ֲאָנׁשִ יָרה  ַמּכִ ַוֲאִני 

יָרה,  ֲאִני ַמּכִ ה, ׁשֶ ים ָהֵאּלֶ ְכָלל. ָלֲאָנׁשִ בֹוִהים ּבִ ּגְ

ל:  ְלָמׁשָ ה,  ַהּזֶ ח  ְטּבָ ּמִ ּבַ ְלַתְפֵקד  ְמֹאד  ה  ָקׁשֶ

ר ֶאת  ִיׁש אֹו ְלַסּדֵ ַ ב ֶאת ַהּשׁ ן ֲחִביתֹות, ְלַנּגֵ ְלַטּגֵ

ֵדי  ּכְ ם  ֻסּלָ ְצִריִכים  ׁש. ֵהם  ַהְמַיּבֵ ַעל  חֹות  ּלָ ַהּצַ

לֹא  ׁש  ּוַמּמָ ה,  ָהֵאּלֶ ֻעּלֹות  ַהּפְ ל  ּכָ ֶאת  ַלֲעׂשֹות 

ם. ח ִעם ֻסּלָ ְטּבָ ּמִ נֹוַח ַלֲעֹבד ּבַ

ׁש  ָעה, אֹו אּוַלי ְלַבּקֵ יַע ָלֶכם ַהּצָ ָרִציִתי ְלַהּצִ

ה:  ׁשָ ּקָ ם ּבַ ִמּכֶ

מֹו  ים ְוָיִפים, ּכְ ִחים ֵאיכּוִתיִּ רּו ִמְטּבָ ַיּצְ ֵמַהיֹּום ּתְ

ַעד ַהיֹּום, ֲאָבל ְקָצת ְנמּוִכים יֹוֵתר.

נ.ב. 

ְחְסכּו  ם ָלֶכם ְמֹאד! ַסְך ַהּכֹל, ּתַ ּלֵ ּתַ 1. ֶזה ִיׁשְ

ְוָכל  ִיׁש  ְוׁשַ ּופֹוְרַמְיָקה  ֵעץ  ל  ׁשֶ ֳחָמִרים  ה  ַהְרּבֵ

ֶזה, ְותּוְכלּו ָלַקַחת אֹותֹו ְמִחיר.

ח  ִמְטּבָ ִעם  רּו  ּדְ ִיְסּתַ בֹוִהים  ּגְ ים  ֲאָנׁשִ ם  ּגַ  .2

בּו! ְמקֹום ַלֲעֹמד, ֵהם ֵיׁשְ ֶזה. ַמְקִסימּום, ּבִ ּכָ

ִבי ַעד ַהּסֹוף,  ָראֶתם ֶאת ִמְכּתָ ּקְ ּתֹוָדה ׁשֶ

ם, ֶהְקּדֵ ה ִלְתׁשּוָבה ּבְ ּוְמַקּוָ

ְנץ,  ֶאְפָרת ּגַ

הּו. ב ִצְדִקיָּ ַעת 1, מֹוׁשַ ְנִתיב ּדַ
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ו ִהיא  ה. ַעְכׁשָ ִחּיּוְך ְמֻרּצֶ ִבים ּבְ ְכּתָ ֲחָנה ֶאת ְנַיר ַהּמִ ֶאְפָרת ּבָ
ּלֹא  ֵדי ִלְראֹות ׁשֶ ַעם ַאַחת ְוַדי, ּכְ ב עֹוד ּפַ ְכּתָ ְקָרא ֶאת ַהּמִ ּתִ
ִאם רֹוִצים ְלָהִעיר  ה אֹוֶמֶרת, ׁשֶ ּנָ ֻטּיֹות. ַהּמֹוָרה ׁשֹוׁשַ ְתָבה ׁשְ ּכָ
ַעְצָמּה  ּבְ ִהיא  ַמְחָמאֹות.  ּבְ אֹוָתן  ַלֲעֹטף  טֹוב  ֲהִכי  ֶהָערֹות, 
ל  ּלּוי ׁשֶ מֹו ַהּמִ ל ֶהָעָרה ִהיא ּכְ ה ֶאת ֶזה. ֶאְצָלּה, ּכָ ֱאֶמת עֹוׂשָ ּבֶ

ֶבת אֹוָתּה. ְך ְמַחּבֶ ל ּכָ ִויץ, ְואּוַלי ָלֵכן ֶאְפָרת ּכָ ְנּדְ ַהּסֶ

ִמיד ַהּמֹוָרה  ְחָמאֹות ְצִריכֹות ִלְהיֹות ְנכֹונֹות, אֹוֶמֶרת ּתָ ַהּמַ
ח ָיֶפה ְוָחָזק. ֶזה ָנכֹון!  ְטּבָ ַהּמִ אן ׁשֶ ְתָבה ּכָ ה, ִהיא ּכָ ה. ִהּנֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ
ס ַעל ַאַחת  ִאיִציק ִטּפֵ ַעם ַהִהיא, ׁשֶ ח ֶאת ַהּפַ ּכַ ׁשְ ִהיא ֹלא ּתִ
ג ָהֲארֹונֹות.  ְתַקע ַעל ּגַ ּנִ ּדּור ׁשֶ יל ֶאת ַהּכַ ֵדי ְלַהּצִ ֵגרֹות ּכְ ַהּמְ

ִעם  ֶלת  ּדֶ ּבַ ָרה  ּבְ ּדִ ִהיא  ַטח,  ֶ ּשׁ ּבַ ָאז  ָהְיָתה  ֹלא  ּה  ּלָ ׁשֶ א  ִאּמָ
ֵהִקיָמה  ַטח,  ֶ ּשׁ ּבַ ָאז  ָהְיָתה  ן  ּכֵ ׁשֶ ֶאְפָרת,  ִהיא,  ֲאָבל  ֵכָנה,  ׁשְ
ֲאָרה  ִנׁשְ  - ֵגָרה  ַהּמְ ַאְך  ָנַפל.  ְמַעט  ּכִ ִאיִציק  ׁשֶ ְצָרָחה,  זֹו  ּכָ
אֹוָתּה  ָיְצקּו  ִאּלּו  ּכְ קֹום,  ֵמַהּמָ ָזָזה  ֹלא  ה  ִסּלָ ַהּמְ עֹוְמָדּה.  ַעל 

ָלָדה. ִמּפְ

ַעם  ְלתֹות ָהֲארֹונֹות ֲחָזקֹות ְמֹאד. ִהיא זֹוֶכֶרת ֶאת ַהּפַ ם ּדַ ּגַ
ה  ִתּיָ ְ ִמים ֶאת ַהּשׁ ּשָׂ ֶלת ָהָארֹון, ֵהיָכן ׁשֶ ּיֹוִסי ָרַכב ַעל ּדֶ ַהִהיא, ׁשֶ
א  ם ָאז ִאּמָ ת, ְוִהְתַנְדֵנד ָקִדיָמה ְוָאחֹור. )ּגַ ּבָ ל ׁשַ תּוָקה ׁשֶ ַהּמְ
ַטח, ַאֶחֶרת ֶזה ֹלא ָהָיה קֹוֶרה...( ְלַבּסֹוף הּוא  ֶ ּשׁ ֹלא ָהְיָתה ּבַ
ָקרֹוב-ָקרֹוב  ַצח,  ּמֵ ּבַ ֹחל  ּכָ ּוָפָנס  ֲהגּוָנה  ֲחָבָטה  ל  ְוִקּבֵ ָנַפל 

ים. ים ַעל ִנּסִ ִנים, ַחּיִ ָכה ֶזה ַהּבָ תֹוָכּה! ּכָ ּלֹא ּבְ ָלַעִין. ֵנס ׁשֶ

ָמה.  ֲאָרה ַעל עֹוְמָדּה. ֲאִפּלּו ֹלא ִהְתַעּקְ ֶלת ִנׁשְ יֹוִסי ָנַפל, ְוַהּדֶ

ְוַעד  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ח  ְטּבָ ַהּמִ טֹוב  ה  ּמָ ּכַ ֶאְפָרת  יָרה  ִהְסּבִ ׁשֶ ַאֲחֵרי 
ל  אי ְיַקּבֵ ַוּדַ ד ַההּוא ּבְ ְכּבָ ֱאֶמת ֵאיכּוִתי, ַהְמַנֵהל ַהּנִ ה הּוא ּבֶ ּמָ ּכַ

ְלָחה לֹו. ָ ּשׁ ה ׁשֶ ַטּנָ ֶאת ַהֶהָעָרה ַהּקְ

ְתָבה, ְוַיְחֹסְך  ִהיא ּכָ מֹו ׁשֶ ם לֹו, ּכְ ּלֵ ּתַ אי ִיׁשְ ְוחּוְצִמיֶזה, ֶזה ַוּדַ
ה ֳחָמִרים. לֹו ַהְרּבֵ

ַעל  ׁשּוב  ָלה  ּכְ ִהְסּתַ ִבים.  ְכּתָ ַהּמִ ְנַיר  ֶאת  ָפה  ִלּטְ ֶאְפָרת 
ָרִחים  טּו אֹותֹו, ְוֵהִריָחה ֶאת ֵריַח ַהּפְ ְ ּשׁ ּקִ ִעיִמים ׁשֶ ָרִחים ַהּנְ ַהּפְ
ָיְדָעה,  ֹלא  ִהיא  ַהְמַנֵהל  ל  ׁשֶ ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ ם  ׁשֵ ֶאת  ָעָליו.  ׁשֶ
ָבר  ָרִטי. ֲאָבל ֵמיָלא, ִעם ֶזה ִהיא ּכְ מֹו ַהּפְ ּלֹא ֶאת ׁשְ אי ׁשֶ ּוְבַוּדַ

ֹתֶבת. יָגה ֶאת ַהּכְ ִהּשִׂ ר ׁשֶ ר. ָהִעּקָ ּדֵ ְסּתַ ּתִ

ִאם  ִקים.  ְמֻדּיָ ִקּפּוִלים  ָעה  ְלַאְרּבָ ף  ַהּדַ ֶאת  ָלה  ִקּפְ ֶאְפָרת 
ַוֲחָבל.  ְתָבה,  ּכָ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ֵחִצי  ְמַחק  ּתִ ִהיא  ׁשּוב,  אֹותֹו  ְקָרא  ּתִ

ְתָחֵרט. ְכָלל ּתִ אּוַלי ּבִ

רֹון  ׁשְ ׁש ָלּה ּכִ ּיֵ נּות ׁשֶ ּמְ ָכל ִהְזּדַ ה אֹוֶמֶרת ָלּה ּבְ ּנָ ַהּמֹוָרה ׁשֹוׁשַ
ם  ּגַ ִהיא  ָאֵמן.  ַהְלַואי  סֹוֶפֶרת,  ִלְהיֹות  ל  ְגּדַ ּתִ ּוַבּסֹוף  ִתיָבה  ּכְ

ּה. ּלָ ֵעָצה ׁשֶ ה ּבָ ׁשָ ּמְ ּתַ ִהׁשְ

ְלַהְכִניס  ב,  ְכּתָ ַהּמִ ֶאת  ו  ַעְכׁשָ ָלַקַחת  ֶבת  ַחּיֶ ִהיא  ֶזהּו. 
ֵתַבת ַהּדַֹאר. ֹתֶבת ְוָלרּוץ ִלְזֹרק אֹותֹו ּבְ ְלַמֲעָטָפה, ִלְרׁשֹם ּכְ
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ה,  ְלַמּטָ הּו  ֶ ַמּשׁ ר  ְלַסּדֵ יֹוֶרֶדת  ִהיא  ׁשֶ א  ְלִאּמָ הֹוִדיָעה  ִהיא 
ּקֹות ְוִהיא חֹוֶזֶרת. י ּדַ ּתֵ ׁשְ

ָלַקַחת  ָרה  ִנְזּכְ ָהַאֲחרֹון  ּוָבֶרַגע  ֶלת,  ַהּדֶ ֶאת  ְתָחה  ּפָ ֶאְפָרת 
ַרְפַרף. ְ ּה ֶאת ְיִדיָדּה ַהּטֹוב, ַהּשׁ ִאּתָ

ֶרק ב' פֶּ

ה ְקַטנָּה,  ִביׁש, ִהיא לֹא ַיְלדָּ ֶאְפָרת ַמֲעִביָרה ֶאת ַהכְּ
כּוָנה יַע ֶאל ַהשְּׁ וָּר ִהגִּ ְוַהדַּ

א,  ִאּמָ ָאְמָרה  ה",  ַהּזֶ ֶפה  ַהּיָ ַהּיֹום  ֶאת  ל  ְלַנּצֵ ֹלא  "ֲחָבל 
ַדאי  "ּכְ ֵמַהַחּלֹון,  ְרָחה  ּזָ ׁשֶ ה  ֻהּבָ ַהּצְ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ַעל  ָלה  ּכְ ְוִהְסּתַ

ה".  ּנָ ָלֶרֶדת ַלּגִ

ִרים  ֶעׂשְ ָבר  ּכְ אֹותֹו  ָקְרָאה  ִהיא  ֶפר.  ַהּסֵ ֶאת  ָעְזָבה  ֶאְפָרת 
הּו טֹוב יֹוֵתר ִלְקֹרא. ָלֶרֶדת  ֶ ַעם, ֲאָבל ֹלא ָהָיה ָלּה ַמּשׁ ֶאֶלף ּפַ

ּה ֲחֵברֹות.  ְפּגֹׁש ּבָ ה? ֶזה ַרְעיֹון. אּוַלי ֲאִפּלּו ּתִ ּנָ ַלּגִ

ִויִצ'ים  ְנּדְ ַהּסֶ ִעם  ֶנת  ִמְתַאְרּגֶ ֲאִני  ׁשֶ ַעד  ׁשֶ ִהיא,  ָעָיה  "ַהּבְ
יְך ּוִמְתָקֵרר, ְוֵאין ִעְנָין ָלֶרֶדת". ָבר ַמְחׁשִ ינֹוק, ּכְ ְוַהּתִ

ָלֶרֶדת  ְיכֹוָלה  "ֲאִני  ַלֲעֹזר.  ְיכֹוָלה  ִהיא  ׁשֶ ָבה  ָחׁשְ ֶאְפָרת 
ִויִצ'ים". ְנּדְ ִני ִעם ַהּסֶ ְתַאְרּגְ ם, ְוַאּתְ ּתִ ּלָ יְנַתִים ִעם ּכֻ ּבֵ
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ָלְך  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ טּוָחה  ּבְ "ַאּתְ  ִנְדְלקּו:  א  ִאּמָ ל  ׁשֶ ָהֵעיַנִים 
ֱאֶמת ַיֲעֹזר. ַאּתְ ֶנֱהֶדֶרת!" ן, ֶזה ּבֶ ה? ִאם ּכֵ ָקׁשֶ

ע ָוֵחִצי,  ׁשַ ת ּתֵ הֹונֹות. "ֲאִני ּבַ ֶאְפָרת ֶנֶעְמָדה ַעל ְקצֹות ַהּבְ
ַצ'ק,  "ִצ'יק  ְוָצֲחָקה,  ָאְמָרה  ִהיא  ַכח",  ׁשָ אן  ּכָ הּו  ִמיׁשֶ ִאם 

ֹמאל ְליֹוִסי.  יֹוְרִדים!" ָנְתָנה ָיד ָיִמין ְלִאיִציק, ָיד ׂשְ

ִביׁש,  ַהּכְ ֶאת  חֹוִצים  ּוְכׁשֶ ַאֲחַרי,  ְלִכי  ּתֵ ַאּתְ  יִתי,  "ׁשּוַלּמִ
ִויִצ'ים,  ֶסְנּדְ ִלְמֹרַח  ִמֲהָרה  א  ִאּמָ י".  ּלִ ׁשֶ ֲחָצִאית  ּבַ ֲחִזיִקי  ּתַ

ְדֵרגֹות. מֹוַרד ַהּמַ ָעה זּוגֹות ַנֲעֵלי ֹחֶרף טֹוְפפּו ּבְ ְוַאְרּבָ

ה",  ִביׁש ַהּזֶ ּכְ ה ְמכֹוִנּיֹות ּבַ ן? ֵיׁש ַהְרּבֵ ֲחִזיקּו ָיַדִים ָחָזק, ּכֵ "ּתַ
ה  ַהְרּבֵ "ֵיׁש  ַאְחָרִאית.  כֹוָרה  ּבְ מֹו  ּכְ ֶאְפָרת  ָלֶהם  יָרה  ִהְזּכִ
ִהיא  ָזָרה.  ה  ָ ִאּשׁ ַאֲחֶריָה  ָאְמָרה  ה",  ַהּזֶ ִביׁש  ּכְ ּבַ ְמכֹוִנּיֹות 
ִאּלּו  קֹול ַרְך, ּכְ רֹוֵמי ּגֹוְבָהה ְוָאְמָרה ּבְ יָטה ַעל ֶאְפָרת ִמּמְ ִהּבִ
ִביׁש,  ַהּכְ ֶאת  ַלֲעֹבר  ָלְך  ֶאֱעֹזר  ׁשֶ "רֹוָצה  ָחֵמׁש:  ת  ּבַ ָהְיָתה 

ה?" ַיְלּדָ

ֲאָבל  ֶאְפָרת.  ָעְנָתה  ְלַבד",  ֶרת  ּדֶ ִמְסּתַ ֲאִני  ּתֹוָדה.  "ֹלא, 
ֶזהּו  ֹלא?  ה  "ָלּמָ ְמֻיָחד.  ּבִ ִנית  ַעְקׁשָ ַאֲחָריּות  ָתה  ּלְ ּגִ ה  ָ ָהִאּשׁ
ּוְלַהֲעִביר  ְלַבד,  אן  ּכָ ַלֲעֹבר  ִטיחּוִתי  ּבְ ֹלא  ֶזה  ָעמּוס,  ִביׁש  ּכְ

ִני ִלי ָיד". ל ְיָלִדים... ּבֹוִאי, ּבֹוִאי, ּתְ ֲחבּוָרה ׁשֶ

ְויֹוִסי.  ִאיִציק  ל  ׁשֶ יֵדיֶהם  ּבִ ָיֶדיָה  ֶאת  ָקְמָצה  ֶאְפָרת 
ּה,  ִאּתָ ְוַלֲעֹבר  ָיד  ַהּזֹו  ה  ָ ָלִאּשׁ ָלֵתת  ְיכֹוָלה  ַאּתְ  יִתי,  "ׁשּוַלּמִ

ֶרת ְלַבד". ּדֶ ֲאִני ִמְסּתַ

ל  ִני ׁשֶ ֵ ד ַהּשׁ ַיַחד ַלּצַ יעּו ּבְ ְכֵתֶפיָה. ֵהם ִהּגִ ָכה ּבִ ה ָמׁשְ ָ ָהִאּשׁ
ה  ָ ְוָקא ַאְחָרִאית ְמֹאד", ָאְמָרה ָהִאּשׁ ִביׁש. "ַאּתְ ִנְרֵאית ּדַ ַהּכְ

ה?" , ַיְלּדָ ה ַאּתְ ּמָ ת ּכַ ל ֶאְפָרת, "ּבַ ִנים ָהֲעצּובֹות ׁשֶ ַלּפָ

ְמקֹוָמּה. ֶאְפָרת  יִתי ּבִ ע ָוֵחִצי!" ָעְנָתה ׁשּוַלּמִ ׁשַ ת ּתֵ "ִהיא ּבַ
ָאֹדם,  ִמְתַקן  ֵמֲאחֹוֵרי  ֶרת  ּתֶ ִמְסּתַ ה,  ּנָ ַהּגִ ֹעֶמק  ּבְ ָהְיָתה  ָבר  ּכְ

מֹוהּו. ּוָפֶניָה ֲאֻדּמֹות ּכָ

ִאיִציק,  ִהְכִריז  ַהּדַֹאר!"  ל  ׁשֶ ָהָאֹדם  ָהאֹוטֹו  ה  ִהּנֵ "ֵהי, 
ָיְצָאה  ֶאְפָרת  בֹוָהה.  ַהּגְ ה  ְגֵלׁשָ ַהּמַ ַעל  ְך  ְמֻהּפָ ּבִ ס  ּפֵ ּטִ ׁשֶ ִלְפֵני 
א  ִאּמָ ם  ּגַ ּדַֹאר'.  ָה'אֹוטֹו  ם,  ׁשָ ָהָיה  ֱאֶמת  ּבֶ הּוא  ְחּבֹוא.  ֵמַהּמַ

ִויִצ'ים.  ְנּדְ ֲעָגָלה ְוַהּסֶ ם ִעם ֵלָאה'ֶלה ּבָ ָבר ָהְיָתה ׁשָ ּכְ

ֶבת ִלְראֹות ַמה הּוא  ֶהם. ִהיא ַחּיֶ ּלָ ְנָין ׁשֶ ר ָיָצא ְלִכּוּון ַהּבִ ּוָ ַהּדַ
ָבה. ּתֵ יַח ּבַ ַמּנִ

ִני  ֵ ד ַהּשׁ א, ְוֶאְפָרת ָרָצה ַלּצַ ְחֶרֶרת", ָאְמָרה ָלּה ִאּמָ "ַאּתְ ְמׁשֻ
ִביׁש. ל ַהּכְ ׁשֶ



לֹום ַרב! ְלֶאְפָרת ַהֲחמּוָדה, ׁשָ

ֹלא  עֹוד  ׁשֶ ֲאִפּלּו  ֲחמּוָדה,  ַאּתְ  ׁשֶ יֹוַדַעת  ֲאִני 
ב  ֶזה ָעֹגל ְוָיֶפה! ַחּיָ ָתב ּכָ ָרִאיִתי אֹוָתְך. ֵיׁש ָלְך ּכְ

אֹוִנית!  ַאּתְ ּגְ ִלְהיֹות ׁשֶ

יִלי.  ּגִ ת  ּבַ ְרֶאה  ּנִ ּכַ ַאּתְ  ׁשֶ י  ּתִ ִנַחׁשְ ָתב  ַהּכְ ְלִפי 
ִגיַאת  ְך, ְוֹלא ָמָצאִתי ׁשְ ּלָ ב ׁשֶ ְכּתָ ָכל ַהּמִ י ּבְ ּתִ ׂשְ ִחּפַ
י  ּלִ ׁשֶ א  ְלִאּמָ י  ָנַתּתִ ָהמֹון!  ָהיּו  ִלי  ַאַחת!  ִתיב  ּכְ
לֹוׁש  ׁשָ ב  ְכּתָ ַהּמִ ֶאת  י  ְקּתִ ְוֶהְעּתַ אֹוָתם,  ן  ְלַתּקֵ

הּו נֹוְרָמִלי. ֶ ָצא ִלי ַמּשׁ ּיָ ָעִמים ַעד ׁשֶ ּפְ

ַעְצִמי.  ֶאת  י  ְגּתִ ִהּצַ ֹלא  עֹוד  ֲאִני!  ַמְצִחיָקה 
ה(,  ּנָ י הּוא ׁשֹוׁשַ ּלִ ֵלא ׁשֶ ם ַהּמָ ֵ י ַליין, )ַהּשׁ ּנִ ִמי ׁשַ ׁשְ
ח  ְלִויָתן'. אֹוְיׁש, ְלִמְטּבָ ֵחי  ל 'ִמְטּבְ ת ׁשֶ ַהּבַ ֲאִני 
א  י ְלַאּבָ ְנּתִ ּוַ ִהְתּכַ ֵאין ְיָלִדים, ְוַאּתְ ְמִביָנה ְלַבד ׁשֶ
ִחים  ְטּבָ ַהּמִ ֶחְבַרת  ל  ׁשֶ "ל  ְנּכָ ַהּמַ הּוא  ׁשֶ י,  ּלִ ׁשֶ
ב  ְכּתָ ַהּמִ ֶאת  ְמִביָנה  ַאּתְ  ׁשֶ ה  ְמַקּוָ ֲאִני  ַהּזֹאת. 
מֹו  ּכְ רֹון  ָ ּשׁ ּכִ ִלי  ֵאין  ְרֶאה  ּנִ ּכַ י.  ּלִ ׁשֶ ל  ַהְמֻבְלּבָ
צּוָרה  ּבְ אֹוָתם  ְוִלְכּתֹב  ִבים  ִמְכּתָ ר  ְלַסּדֵ  - ְך  ּלָ ׁשֶ

ִדי אֹוִתי? ַלּמְ ַעם ּתְ ֶנת. אּוַלי ּפַ ְמֻאְרּגֶ

ִגְבַעת  ּבְ ִלי  י  ַחְקּתִ ׂשִ ֶעֶרב  אֹותֹו  ּבְ ָכה:  ּכָ ָאז 
ָהַאְחָיִנים  י,  ְוִציּפִ ֶאִפי  ִעם  ִית  ַהּבַ ַיד  ּלְ ׁשֶ א  ׁשֶ ַהּדֶ
ִית(.  ּבַ ּבַ ה  ַטּנָ ַהּקְ ת  ַהּבַ )ֲאִני  י.  ּלִ ׁשֶ ֲהִכי ְמתּוִקים 

ָקָנה  י  ּלִ ׁשֶ א  ַאּבָ ׁשֶ ְמֻיָחד  ֲעִפיפֹון  ַאֲחֵרי  ָרַדְפנּו 
כֹוִנית  ָאה ַהּמְ ְתֹאם ּבָ ֲעֵמם. ּפִ ּתַ ׁשְ ּנִ ָלנּו, ְלִמְקֶרה ׁשֶ
ה.  ה ָלּה ֶאל ּתֹוְך ַהֲחִנּיָ ׁשָ ּלְ י ְוִהְתּגַ ּלִ א ׁשֶ ל ַאּבָ ׁשֶ
ּלֹו  ׁשֶ יק  ַהּתִ ּוִמּתֹוְך  ּמּוָבן,  ּכַ ה,  ּנָ ִמּמֶ ָיָצא  הּוא 

ֵהִציצּו ְנָירֹות.

י אֹותֹו. הּוא ָהָיה ָחמּוד  ַפְסּתִ ְנָיר ֶאָחד ָנַפל. ּתָ
ָטרּוד  ָהָיה  י  ּלִ ׁשֶ א  ַאּבָ ְפָרִחים.  ּבִ ט  ָ ּוְמֻקּשׁ ֶזה  ּכָ
ֲאִני  ּלֹו, ָאז הּוא ָאַמר ׁשֶ ִעְנְיֵני ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ְמֹאד ּבְ
לֹו  ּוְלַהְחִזיר  ה  ַהּזֶ ב  ְכּתָ ַהּמִ ֶאת  ִלְקֹרא  ְיכֹוָלה 

ׁשּוָבה. ּתְ

ר  ּוְבִעּקָ ֶאְפָרת,  ְך,  ּלָ ׁשֶ ֵמָהֹאֶמץ  י  ְמּתִ ַ ִהְתַרּשׁ
ַלְחׁשֹב  ַמְצִליָחה  ַאּתְ  ֵאיְך  ְך:  ּלָ ׁשֶ ָהב  ַהּזָ ב  ֵמַהּלֵ

ב! ַעל ֲאֵחִרים, ַוֲאִפּלּו ִלְכּתֹב ֲעבּוָרם ִמְכּתָ

ִאם  אֹוָתְך.  יר  ְלַהּכִ ֶנְחָמד  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ י  ְבּתִ ָחׁשַ
ּמּוָבן. יִמי, ּכַ ְסּכִ ּתַ

ְך, ּלָ ׁשֶ

י ַליין, ֵחיָפה. ּנִ ׁשַ
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ֶרק ג' פֶּ

ָרה, ֵאיֶזה יִֹפי!  בְּ ת ַהַחְרִסיָנה ִנשְׁ בֻּבַּ
ִרּיוֹת טוִֹפי ח ְוֻסכָּ ְטבָּ מִּ בוֹת בַּ ַמְחשָׁ

ּה ָהְיָתה  ּלָ ף ׁשֶ ּדָ כּוַלת ַהּמַ ֶלת. ּתְ ן ַהּדֶ י ֶנֶעְמָדה ַעל ִמְפּתַ ּנִ ׁשַ
מּוִרים  ׁשְ ֲהִכי  ַהּלֹוְרִדים  ֲחִביַלת  ּבַ ֶהֱחִזיָקה  י  ְוִציּפִ ֶרת,  ְמֻפּזֶ

ָבה. ְכּתָ ר ַעל ַהּמִ ּה, ְוִהְתּכֹוְנָנה ְלַצּיֵ ּלָ ׁשֶ

קֹול ֹלא  י ּבְ ּנִ אן?" ָאְמָרה ׁשַ "ֲאִני ְיכֹוָלה ְלָהִבין ַמה הֹוֵלְך ּכָ
ת ַהַחְרִסיָנה ַעל  ּבַ ַמט ֶאת ּבֻ ֶבָהָלה. ֶאִפי ׁשָ ָנמּוְך. ֵהם ָקְפצּו ּבְ

דֹול.  קֹול ַרַעׁש ּגָ ָצה ּבְ ה, ְוזֹו ִהְתַנּפְ ָהִרְצּפָ

ַחְרִסיָנה  ת  ּבַ ִמּבֻ ְלִהְצַטֵער  ֲאמּוָרה  ֹלא  ר  ֶעׂשֶ ת  ּבַ ה  ַיְלּדָ
ְוֵרעּות  ּה!  ּלָ ׁשֶ הּוא  ה  ַהּזֶ ַהֶחֶדר  ן.  ּכֵ  - ִהיא  ֲאָבל  ָרה.  ּבְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ֹמר ַעל ַהְיָלִדים  ֵדי ִלׁשְ ה נֹוְלָדה ַרק ּכְ ַטּנָ ֲאחֹוָתּה ַהּקְ טּוָחה, ׁשֶ ּבְ

ק ָלּה. ֵ ְתַחּשׁ ּמִ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ּה ּבְ ּלָ ׁשֶ

ֶאִפי ִהְתּכֹוֵפף.

ַצע!  ה ָיכֹול ְלִהּפָ ָבִרים, ַאּתָ ְ ּשׁ ֵעז ָלַגַעת ּבַ ּלֹא ּתָ "ֵהי, ֶאִפי, ׁשֶ
ָחְזָרה  ְוָיֶעה.  ַמְטֲאֵטא  ְלָהִביא  ָרָצה  י  ּנִ ׁשַ ִלי..."  ָחֵסר  ֶזה  ַרק 

ֵדי ֶלֱאסֹף.  ְוִהְתּכֹוְפָפה ּכְ

ַאֶחֶרת  ָנה  ַמּתָ ִלי  ִני  ּתְ ף. "ָאז  ּדָ ַהּמַ ָידֹו ֶאל  ֶאת  ַלח  ׁשָ ֶאִפי 
ה!" ְך! ֵיׁש ָלְך ַהְרּבֵ ּלָ ף ׁשֶ ּדָ ֵמַהּמַ

ָבִרים  ּדְ ֵעז ָלַגַעת ּבַ ּלֹא ּתָ ָנה! ְוׁשֶ "ֹלא ְמִביָאה ְלָך ׁשּום ַמּתָ
י!" ּלִ ׁשֶ

ֶאִפי  ֶבִכי.  ּבְ ּוָפְרָצה  ה  ַלּפֶ עֹות  ֶאְצּבָ לֹוׁש  ׁשָ ֲחָבה  ּתָ י  ִציּפִ
אֹוָתנּו,  אֹוֶהֶבת  ֹלא  ָבר  ּכְ ַאּתְ  י,  ּנִ ׁשַ "ּדֹוָדה  ֵאֶליָה.  ִהְתָקֵרב 

ָפֶתיָה.  ָכה ֶאת ׂשְ י ָנׁשְ ּנִ ָנכֹון?" ׁשַ

י ְוֶאִפי ֵהם ָהַאְחָיִנים ֲהִכי ְמתּוִקים, ֲאָבל ִלְפָעִמים ֵהם  ִציּפִ
יז אֹוָתּה. ַמְצִליִחים ְלַהְרּגִ

ָפה, ִזְכרֹוָנּה  ה ַהּיָ ּבָ ַאר ֵמַהּבֻ ׁשְ ּנִ ֶ ְמָרה ֶלֱאֹסף ֶאת ַמה ּשׁ י ּגָ ּנִ ׁשַ
ִוים  ׁשָ ה  ָהֵאּלֶ ָהַאְחָיִנים  אֹוָתם.  ס  ְלַפּיֵ ֶבת  ַחּיֶ ִהיא  ִלְבָרָכה. 
ן אֹוֶהֶבת ֶאְתֶכם, ְוֵכן אֹוֶהֶבת  ת ַחְרִסיָנה. "ֲאִני ּכֵ ּבַ יֹוֵתר ִמּבֻ
ת טֹוִפי?" ֵהם  ִרּיַ ָקה אֹוָתם ֵאֶליָה. "ִמי רֹוֶצה ֻסּכָ ֶאְתֶכם!" ִחּבְ

ָהְלכּו ַאֲחֶריָה. 

ֲחִביא  ּמַ ין ָלּה, ְרַחב ָיַדִים, ִעם ַקו ָנִקי ְונֹוֵצץ ׁשֶ ח ִהְמּתִ ְטּבָ ַהּמִ
ָלֲחָצה  א.  ַאּבָ ל  ׁשֶ ְפָעל  ֵמַהּמִ ְכלּוִלים  ִ ַהּשׁ ל  ּכָ ֶאת  ֵמֲאחֹוָריו 
ֶאִפי  ׁשֶ א ִהְתִקין ַמְנעּול ֶאֶלְקְטרֹוִני ּכְ ֶאת קֹוד ָהַאְבָטָחה )ַאּבָ
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ִרי. ָהֱאֶמת  ל ָארֹון ֶאְפׁשָ ְפכּו ּכָ ים, ּוָפְתחּו ְוׁשָ י ָהיּו ְקַטּנִ ְוִציּפִ
א  ׁש ֵמַאּבָ ים. יּו! ָצִריְך ְלַבּקֵ ם ַהּיֹום ֵהם ֲעַדִין ְקַטּנִ ּגַ ִהיא, ׁשֶ
ּה!(,  ּלָ ׁשֶ ָהאֹוָצרֹות  ִלְמֵגַרת  ַאְבָטָחה,  קֹוד  ָלּה  ם  ּגַ ְתִקין  ּיַ ׁשֶ

ק. קֹול ִזְמזּום ּדַ ָחה אֹוטֹוָמִטית ּבְ ֵגָרה ִנְפּתְ ְוַהּמְ

ְמתּוִקים!"  ֲהִכי  ָלַאְחָיִנים  ּתּות,  'ִלי  ּגֶ ִמּלּוי  ּבְ ָוֹרד  "טֹוִפי 
ֵגָרה ְוָרצּו 'עֹוד טֹוִפי  ֲחפּו ָיַדִים ְלתֹוְך ַהּמְ ים ּדָ ַטּנִ ִהְכִריָזה. ַהּקְ

ָבר ִנְנֲעָלה אֹוטֹוָמִטית.  ֵגָרה ּכְ ֶאָחד ְוַדי', ֲאָבל ַהּמְ

י.  ּנִ ׁשַ ָאְמָרה  ִריָאה",  ּבְ ֶעֶרב  ֲארּוַחת  ָלֶכם  ן  ִנּתֵ ְמַעט  "עֹוד 
ה  ּמָ ּכַ ִקים.  ַמְמּתָ ּבְ אֹוָתם  ַמְרִעיָלה  ִהיא  ׁשֶ אֹוֶהֶבת  ֹלא  ֵרעּות 

ׁש ַמְנעּול. ּיֵ טֹוב ׁשֶ

ָיִדית ְמֵגָרה ְרָחָבה  ִכין ָלֶהם ַלֲארּוַחת ֶעֶרב? ָנְגָעה ּבְ ַמה ּתָ
ל ִמְמָרִחים ֵהִציצּו  רֹות ׁשֶ ה. ׁשּורֹות ְמֻסּדָ ְגִליׁשָ ָחה ּבִ ְוִהיא ִנְפּתְ

ִמּתֹוָכּה. "יּו! ֲאִני רֹוֶצה ִמְמַרח ַחְלָבה!" ִהְתַלֵהב ֶאִפי. 

י.  ֹחָרה ַהּזֹאת!" ָרְצָתה ִציּפִ ְ "ַוֲאִני רֹוָצה ֶאת ַהַחְלָבה ַהּשׁ

א ּתֹאַהב  ִאּמָ טּוָחה ׁשֶ י ָצֲחָקה. "ֶזה ׁשֹוקֹוָלד, ֲאִני ֹלא ּבְ ּנִ ׁשַ
ֶאת ֶזה!"

ֶלֶחם  ָלֶהם  ָמְרָחה  י  ּנִ ׁשַ ִיׁש.  ַ ַהּשׁ ְלַחן  ׁשֻ ְלַצד  בּו  ְ ִהְתַיּשׁ ֵהם 
ֶקט.  ל ׁשֶ ֵתָאבֹון, ְוָהָיה ֶרַגע ׁשֶ ִמְמַרח ַחְלָבה. ַהְיָלִדים ָנְגסּו ּבְ ּבְ

ָמֵלא  ֶפה  ּבְ י  ִציּפִ ָאְמָרה  ַאְרמֹון",  ל  ׁשֶ ח  ִמְטּבָ ָלֶכם  "ֵיׁש 
יִסים.  ּבִ

יר  ִהְסּבִ ִחים",  ְטּבָ ַהּמִ ל  ׁשֶ ַהְמַנֵהל  הּוא  א  ּבָ ּסַ ׁשֶ ְגַלל  ּבִ "ֶזה 
ָלּה ֶאִפי.

ִחים... ִמי ֶזה ָהָיה?  ּה ַעל ִמְטּבָ ר ִאּתָ ּבֵ הּו ּדִ ה! עֹוד ִמיׁשֶ הֹוּפָ
ָהַאְלמֹוִנית!  ֶאְפָרת  ָרה.  ִנְזּכְ י  ּנִ ְוׁשַ ַצח  ַהּמֵ ַעל  ַאַחת  ִפיָקה  ּדְ

י! ַכְחּתִ ב ְוׁשָ ְלָחה ִלי ִמְכּתָ ִהיא ׁשָ

ּה, ֵמֶאְתמֹול הּוא  ּלָ ִעיל ׁשֶ יס ַהּמְ י ָרָצה ְלהֹוִציא אֹותֹו ִמּכִ ּנִ ׁשַ
ְקִריָאה: ְקָעה ּבִ ֲעָטָפה ְוׁשָ ם. ָקְרָעה ֶאת ַהּמַ ָנח ׁשָ
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לֹום ַרב! י ַליין ַהְיָקָרה, ׁשָ ּנִ ְלׁשַ

ְזַמן ְמַעְנֵין ְמֹאד.  יַע ֵאַלי ּבִ ְך ִהּגִ ּלָ ב ׁשֶ ְכּתָ ַהּמִ

ִלי  ְתָנה  ּנָ ׁשֶ ִהי,  יׁשֶ ִמּמִ ְוֶנֱעֶלֶבת  ִנית  ַעְצּבָ ָהִייִתי 

ֶאְמַצע  ה. ּבְ ׁשָ ה ְוִטּפְ ׁש ְקַטּנָ ֲאִני ַמּמָ ה ׁשֶ ׁשָ ַהְרּגָ
ר ְוִאּתֹו    ּוָ יַע ַהּדַ ה ִהּגִ ׁשֹות ַהּנֹוָרִאיֹּות ָהֵאּלֶ ַהַהְרּגָ

ָתֵבְך. - ִמּכְ

ׁשּוָבה  ּתְ י. ָרִציִתי  ֶרַגע ָהִראׁשֹון ִהְתַאְכַזְבּתִ ּבָ
ה ַרֲעיֹונֹות ֵמָאז,  ְך. ָהיּו ִלי עֹוד ַהְרּבֵ ּלָ א ׁשֶ ֵמַאּבָ

ָטן  ַהּקָ ח  ְטּבָ ַהּמִ ֶאת  ְכֵלל  ְלׁשַ ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך 
ר  ְלַיּצֵ ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ י  ְבּתִ ָחׁשַ נּו...  ּלָ ׁשֶ ְקִטי  ְוַהּקֹוְמּפַ
ֵאיְך  אֹו  ְוֵנן  ִמְתּכַ אֹו  ל,  ִמְתַקּפֵ ח  ִמְטּבָ ֲאִפּלּו 

ְרִצי ִלְקֹרא ָלֶזה. ּתִ ׁשֶ

ּסֹוף  ּבַ ְך ְלַהְצִליַח, ׁשֶ ל ּכָ ה ָיכֹול ּכָ ח ַהּזֶ ְטּבָ ַהּמִ
ְפָלא... ֶטְנט ַהּנִ ם ִלי ַעל ַהּפָ ּלֵ ְך ְיׁשַ ּלָ א ׁשֶ ַאּבָ

ׁש  יֵּ ׁשֶ יֹוְדִעים  ם  ּלָ ּכֻ י.  ְסַחְפּתִ ּנִ ׁשֶ ֲהִלי  ּבָ ּתִ ַאל 
אֹוֶמֶרת,  ה  ּנָ ׁשֹוׁשַ ְוַהּמֹוָרה  ח  ְמֻפּתָ ְמיֹון  ּדִ ִלי 

ָבִרים טֹוִבים. י עֹוד ֵיְצאּו ּדְ ּלִ ְמיֹון ׁשֶ ַהּדִ ּמֵ ׁשֶ

ָבר ָהִראׁשֹון? ה, ִיְהֶיה ַהּדָ ח ַהּזֶ ְטּבָ ָאז אּוַלי ַהּמִ

ן  ְלַעיֵּ ְזַמן  ָהָיה  לֹא  ְך  ּלָ ׁשֶ א  ַאּבָ ּלְ ׁשֶ י  ֵהַבְנּתִ

ן ִיְהֶיה לֹו ְזַמן? ב. אּוַלי ַהיֹּום ּכֵ ְכּתָ ּמִ ּבַ

ְכְנִעי אֹותֹו. ׁשַ ַמח ִאם ּתְ ָכל ֹאֶפן, ֶאׂשְ ּבְ

נ.ב.

ֶאת  ִלְכּתֹב  ְצִריָכה  ָהִייִתי  ֶעֶצם  ּבְ אּוַלי   .1
ְחָמאֹות  ַהּמַ ַעל  ּתֹוָדה  ב:  ְכּתָ ַהּמִ ת  ְתִחּלַ ּבִ ֶזה 
אֹוִתי  יָרה  ַמּכִ לֹא  ַאּתְ  ׁשֶ ֲאִפּלּו  ָעַלי,  ַתְבּתְ  ּכָ ׁשֶ
ק  ְלַחּלֵ ָכה  ּכָ ְך  ּדֵ ִמּצִ ָיֶפה  ֶזה  ָמקֹום.  ּום  ִמּשׁ
ְוֶזה ַמְרֶאה  ּבֹון,  ִלי ַלֲעׂשֹות ֶחׁשְ ּבְ ים טֹובֹות  ִמּלִ
ְך!  ִמּמֵ ֶאְלַמד  ׁשֶ ַהְלַואי  טֹוָבה.  ַעִין  ְלָך  ׁש  יֵּ ׁשֶ
ה  ָלּמָ י  ֵהַבְנּתִ לֹא  עֹוד  ַסְקָרנּות,  ְסָתם  ֲאָבל, 
ֵאיְך  אֹוִתי  ְמַעְנֵין  ָזָהב?  ֵלב  ִלי  ׁש  יֵּ ׁשֶ ֶהְחַלְטּתְ 

ב ֶאָחד. ְכּתָ ר ִלְראֹות ֶאת ֶזה ִמּמִ ֶאְפׁשָ

ֶבת ִעם  ּתֶ ֲאִני ִמְתּכַ 2. ְקָצת ַמְצִחיק אֹוִתי ׁשֶ
ג ִמיִהי ּוַמִהי, ֲאִני ֲאִפּלּו לֹא  ֵאין ִלי ֻמּשָׂ ִהי ׁשֶ ִמיׁשֶ

 ... ה ַאּתְ ּמָ ת ּכַ יֹוַדַעת ּבַ

ְבָרָכה, ּבִ

ְנץ. ֶאְפָרת ּגַ
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ֶרק ד' פֶּ

ֶלת ִמיָכה ְמֻכְרבֶּ שְׂ ֶאְפָרת ּדוַֹמַעת, בִּ
ֶלת צּוָרה ְמֻבְלבֶּ י ּכוֶֹתֶבת בְּ נִּ ְושַׁ

יָרה ֶאת  ְך?" ֶאְפָרת ִנְבֲהָלה ְוִהְסּתִ ל ּכָ ה ַאּתְ ֲעסּוָקה ּכָ ּמֶ "ּבַ
ָעה. א, ְוִנְרּגְ ּזֹו ִאּמָ ף. ָרֲאָתה ׁשֶ ַהּדַ

"... "ָאּה, זֹו ַאּתְ

ֲאִני  ׁשֶ  , ְבּתְ ָחׁשַ ֶמה  א  "ֶאּלָ ִלְצחֹוָקּה.  ִהְצָטְרָפה  א  ִאּמָ
ִריְסִטיָנה?" ּכְ

ֹזאת?"  ִמי  ִריְסִטיָנה,  ּכְ ֶאת  יָרה  ַמּכִ ֹלא  ֲאִני  "ָחָחָחָח... 
ֵהם רֹוִאים  ל ֶאְפָרת ִהְבִהיל ֶאת ִאיִציק ְויֹוִסי, ּוְכׁשֶ חֹוק ׁשֶ ַהּצְ

ֶאת ֲאחֹוָתם צֹוֶחֶקת, ֵהם ִמְצָטְרִפים.

ה ֶאת  ַנּקָ ּמְ ה ׁשֶ ָ א, "זֹו ָהִאּשׁ ַעְצִמי", ָאְמָרה ִאּמָ "ֹלא יֹוַדַעת ּבְ
א!  גֹות..." ֵאילּו ַרֲעיֹונֹות ֵיׁש ְלִאּמָ ָכל ַהַהּצָ ָהַאְרמֹון ּבְ

ְך  ּלָ ׁשֶ א  ִאּמָ א  ֶאּלָ ִריְסִטיָנה  ּכְ ֹלא  ֲאִני  ׁשֶ יָון  ּכֵ ֹאֶפן,  ָכל  "ּבְ
ְכבֹוָדּה ּוְבַעְצָמּה, ְמַעְנֵין אֹוִתי ְמֹאד ָלַדַעת ַמֵהם ָהִעּסּוִקים  ּבִ

ב".  יָאה ֵמֲאחֹוֵרי ַהּגַ ַאּתְ ַמְחּבִ ים ׁשֶ ַהּסֹוִדּיִ

א ָלּה ֵמֲאחֹוֵרי  ִהְתַחּבֵ ֶאְפָרת הֹוִציָאה ֶאת 'ָהִעּסּוק ַהּסֹוִדי' ׁשֶ
ח ֶאָחד  ִרים ּוְבִמְטּבָ ְפָרִחים ּוְבַפְרּפַ ט ּבִ ָ ף ְמֻקּשׁ ב. הּוא ָהָיה ּדַ ַהּגַ
ֵחי  ים 'ִמְטּבְ ּלִ ב ֵמַהּמִ דֹול ּוְמֻאְבָזר. ְלַמְעָלה ָהָיה לֹוגֹו ְמֻעּצָ ּגָ

ְלִויָתן'. 

ְוָיָתן? לֹא  ַהּלִ ל  ׁשֶ ִחים  ְטּבָ ַהּמִ ִעם  ֶבת  ּתֶ ִמְתּכַ ַאּתְ  ה,  ּזֶ "ַמה 
ל  ת ׁשֶ ֲחָכה. "זֹו ַהּבַ ִחים!" ֶאְפָרת ּגִ ְוָיָתן ּבֹוֶנה ִמְטּבָ ּלִ י ׁשֶ ָיַדְעּתִ

ּה". ּלָ א ׁשֶ ב ְלַאּבָ י ִמְכּתָ ַלְחּתִ ִחים... ׁשָ ְטּבָ ְמַנֵהל ַהּמִ

ַלְמַנֵהל  ב  ִמְכּתָ ַלְחּתְ  ׁשָ  !? "ַאּתְ ִהְרִצינּו.  א  ִאּמָ ל  ׁשֶ ִנים  ַהּפָ
ח?! ֵמֵהיָכן ָהיּו ָלְך ּבּוִלים? ַמֲעָטפֹות?  ְטּבָ ר ָלנּו ֶאת ַהּמִ ּצֵ ּיִ ׁשֶ

ה ָהִעְנָין?" ּוַבּמֶ

ָנה.  ַמּתָ ַעם ּבְ ָרה'ֶלה ָנְתָנה ִלי ּפַ ֵגָרה, ׂשָ ּמְ "ּבּוִלים ָהיּו ִלי ּבַ
ֲאִני ֹלא ְיכֹוָלה ֵלָהנֹות  נּו, ׁשֶ ּלָ ְצָלח ׁשֶ ח ַהּמֻ ְטּבָ ְוָהִעְנָין הּוא ַהּמִ
ְך, ְוַעל ִמי.  ל ּכָ ה ִהיא ּכֹוֶעֶסת ּכָ ּנּו!" ֶאְפָרת ֹלא ֵהִביָנה ָלּמָ ִמּמֶ
ֲחִביתֹות, ֹלא  ן  ְלַטּגֵ ְיכֹוָלה  ְלָהִכין עּוִגּיֹות, ֹלא  ְיכֹוָלה  "ֹלא 
יַע אֹוָתְך, ַוֲאִני אֹוֶהֶבת  ִלים, ֹלא ְיכֹוָלה ְלַהְפּתִ ְיכֹוָלה ִלְרֹחץ ּכֵ
ָעַבְדּתָ  ַעְצֵמְך ָאַמְרּתָ ִלי, ׁשֶ ח! ַאּתְ ּבְ ְטּבָ ּמִ ק ּבַ ְך ְלִהְתַעּסֵ ל ּכָ ּכָ

ִגיִלי".  ָהִיית ּבְ ׁשֶ ח ּכְ ְטּבָ ּמִ ָהמֹון ּבַ


